Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
26.11.2021
Starosta zahájil v 18,10.hod. hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů
zastupitelstva a konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a
podepsán bez námitek. V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a
zapisovatele. Následně seznámil přítomné s připraveným programem jednání ,a nechal o něm
hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Kohl, Jan Veselý
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Petr Habr, Ondřej
Kohl, Jiří Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina)
Program:
1) Zpráva o hospodaření obce k 25. 11. 2021
2) Úprava rozpočtu k 30. 11. 2021
3) Roční příspěvek MAS Mezi Úpou a Metují
4) Doprava seniorů
5) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021
6) Dodatek ke smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
7) Dodatek ke smlouvě s f. Marius Pedersen
8) Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam , Charita Červený Kostelec
9) Plán investičních akcí na rok 2022
10) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 pro PO MŠ Horní Rybníky
11) Rozpočet PO –MŠ Horní Rybníky na rok 2022
12) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 pro obec Zábrodí
13) Rozpočet obce na rok 2022
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 25. 11. 2021
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 25.11. 2021
Výdaje k 25.11. 2021:5 706 730,36 Kč , příjmy k 25.11. 2021: 8 817 281,62 Kč
Stavy na účtech k 25.11. 2021: ZBÚ 17 038 968,95 Kč, ČNB: 4 624 297,80 Kč
2. Úprava rozpočtu k 30. 11. 2021 (příloha č.1)
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1/26/11/2021 bylo schváleno.
3.

Roční příspěvek MAS Mezi Úpou a Metují
Mezi Úpou a Metují žádá roční příspěvek od obcí a to ve výči 10,-Kč na obyvatele.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e roční příspěvek pro MAS Mezi Úpou a Metují ve
výši 10,-Kč na obyvatele
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/26/11/2021 bylo schváleno.
4.

Doprava seniorů
DSO ÚPA ve spolupráci s členskými obcemi připravuje projekt s názvem „Doprava
seniorů“. Cílem je podpořit cílové skupiny seniorů nad 70 let s trvalým bydlištěm na
území obce Zábrodí. Senior se může registrovat ke službě 1x za kalendářní rok po
dovršení 70 let..Senior si jízdenky vyzvedne osobně. Obdrží jízdenky směr Náchod a
SO Červený Kostelec. Senior platí za jednu jízdu jednou jízdenkou + 30,-Kč. Zbytek
doplácí obec. Cesta Náchod je v ceně 220,-Kč a Červený Kostelec 100,-Kč. Popis
služby bude v Zábrodském zpravodaji
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
seniorů“
Hlasování:

s ch v a l u j e připojení obce Zábrodí do projektu „Doprava

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/26/11/2021 bylo schváleno.
5.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č.2/2021
Od roku 2022 bude firma MP svážet plast a papír přímo od domu. Popelnice si
občané měli možnost vyzvednout oproti podpisu. Kdo si nestihl vyzvednout, může tak
učinit ještě do 30.12.2021 po telefonické domluvě.
Výše poplatku na rok 2022 je stanovena ve výši 520,- Kč.
p.Pohanková: Jsem sice důchodkyně ale myslím, že by občané za odpady mohli platit
více.
Starosta: Rozhodnutím zastupitelstva zachováme režim zvýšení poplatku o 20,-Kč.
Obec doplácí na odvoz odpadů. Myslím, že vzhledem k výsledkům hospodaření obce
tento trend můžeme zachovat.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Výše poplatku je 520,-Kč
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Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/26/11/2021 bylo schváleno.

6.

Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 hradí Voda Červený Kostelec nájemné za užívání vodovodu. V roce
2021 to byla částka ve výši 183 000,-Kč. Na rok 2022 je částka 208 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy č.8 o nájmu s Vodou Červený
Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/26/11/2021 bylo schváleno.
7. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2022 bude obcím navýšena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a
likvidaci odpadů a to v rozmezí 6,6-7,8%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro f.
Marius Pedersen a.s v rozmezí 6,6-7,8 % a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku ke
smlouvě.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/26/11/2021 bylo schváleno.
8. Darovací smlouvy pro rok 2022
Charita Červený Kostelec 67 530,-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum
Tamtam pro sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2022.
Dále pak SDH Zábrodí 10 000,-Kč a SDH Horní Rybníky 10 000,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvy na rok 2022 pro Oblastní charitu
Červený Kostelec ve výši 67 530,-Kč, TJ Sokol Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní
Rybníky ve výši 10 000,- , SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro
sluchově postižené dle výtěžku z Cestománie 2022.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/26/11/2021 bylo schváleno.
9. Plán investičních akcí na rok 2022
Rybník Podháj
5 450 000,- požádáno o dotaci (3.460.000,-Kč)
Umělý povrch malé hřiště
1 200 000,- požádáno o dotaci (800.000,-Kč)
Změna ÚPč.1 Zábrodí
73 000,PD domova pro seniory
500 000,3

PD úprava budovy OÚ
100 000,Rybník a hřiště se bez dotací nebudou realizovat.
10. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Rybníky pro rok 2023-2024(příloha č.2)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 9.11. 2021
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní
Rybníky na rok 2023-2024“ dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/26/11/2021 bylo schváleno.
11. Rozpočet PO Horní Rybníky na rok 2022 (příloha č.3)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2021 a
předpokladu s navýšením cen energií v roce 2022. Návrh rozpočtu MŠ Horní Rybníky
byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 9.11.2021.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky
na rok 2021 ve výši 370 000,-Kč dle přílohy č.3
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/26/11/2021 bylo schváleno
12. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 pro obec Zábrodí (příloha č.4)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 9.11.2021. Na rok 2023 je ve
výhledu částka 30 mil.Kč, na výstavbu domu pro seniory, jehož stavba je plánovaná u
MŠ Horní Rybníky. Je připravena studie a v rozpočtu na rok 2022 počítáme s PD.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí
na rok 2023-2024“ dle přílohy č. 4
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/26/12/2021 bylo schváleno
13. Rozpočet obce na rok 2022 (příloha č.5)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 9.11.2021
Rozpočet je schodkový. Příjem 8 200 300,- Kč a výdaje ve výši 12 600 350,-Kč.
Schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 4 400
050,- Kč. Schodek v rozpočtu vzniká proto, že plánované dotace nemohou být součástí
rozpočtu.Vzhledem k tomu, že realizace investic (viz. bod 9), bude provedena pouze
za předpokladu získání jednotlivých dotací ve výsledku rozpočet schodkový nebude.
p.Pohanková: Počítá se v rozpočtu i s penězi pro občany, kteří by se dostali do nesnází
kvůli elektřině
Starosta: Ano v rozpočtu je každoročně položka vyčleněna na pomoc v nouzi.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2022 ve výši příjmů 8 200
300,- Kč a ve výši výdajů 12 600 350,-Kč jako schodkový. Schodek bude vyřešen
zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 4 400 050,- Kč Závazným
ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/26/11/2021 bylo schváleno
14. Různé
Kulturní akce budou dle aktuální epidemiologické situace:
• 28.11.2021 Mikuláš a rozsvícení stromečku
• 29.1.2022 Sousedské posezení (zábava)
• 21.2.2022 VZZO
• 26.2.2022 Zabíjačka
• 18.3.2022 Den matek
• 20.3.2022 Dětský karneval
• 30.4.2022 Čarodějnice a stavění májky
• 28.5.2022 Den dětí a traktoriáda
15. Diskuse
•

p.Pohanková: Bude se dělat cesta od MŠ k rybníku Podháj?

•

Starosta. Opravovat se bude původní cesta k rybníku jako součást rekonstrukce.
Vybudování cesty lesem od MŠ je nereálné vzhledem k tomu, že se jedná o
soukromé pozemky a také zbytečné, protože k rybníku se dá od MŠ krásně dojít
lesem,

•

p.Vlček: Kudy vede původní cesta k rybníku Podháj?

•

Starosta. Pod domen „Kozákových“ je zarostlá původní cesta.

•

Starosta poděkoval zaměstnancům OÚ, MŠ, hasičům a sportovcům za zvládnutí
situace během roku a za vykonanou práci. Všem pak popřál pevné zdraví, radost ze
života, štěstí a mnoho sil do dalšího roku.

•

p.Jiroušek: Tobě patří poděkování za to co děláš.

•

p.Pohanková : Připojuji se k poděkování, vnoučata byla na drakiádě a děkuji Jitce
Ničové za uspořádání tábora.

•

p.Matějovic: Děkuji za sportovce obci a všem sponzorům a přeji vám hodně zdraví.

•

p.Středa Jakub: Za SDH Horní Rybníky děkuji obci za spolupráci. Na jaře jsme
pomohli rozvést roušky a koncem červena jsme měli noční výjezd ke spadlé lípě,
která se v dalších dnech komplet pokácela a uklidila i se spadlým kaštanem u
Jirásků. Druhou sobotu v lednu je plánovaná Valná hromada a druhou sobotu
v květnu plánujeme soutěž. Všem přeji hodně zdraví a štěstí a aby jste naše služby
nepotřebovali.
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•

Starosta: Velká pomoc hasičů obou sborů a dobrovolníků při rozvozu roušek a
ochr. prostředků a také v noci, kdy se prohnala obcí vichřice. Také děkuji za
pravidelný úklid příkopů.

•

p.Nývlt: Značky u hřiště a na Špici jsou dost často vyvrácené.

•

Starosta: Ano to je pravda a to nejen v těchto místech. Snažíme se vždy rychle
opravit.

•

p. Nývlt a pí. Pohanková: Mělo by se uvažovat o narovnání – zmírnění zatáčky u
Nývltů. Zmenšit travnatý porost a zmenšit ostrost zatáčky.

•

p.Jiroušek: Podnětem se budeme zabývat na dalším zasedání.

•

pí.Rýdlová: Prosím o lavičku na dětském hřišti na satelitu.

•

Starosta: Zajistíme.

•

p.Habr: Valná hromada SDH Zábrodí je plánovaná na první sobotu v lednu.

•

p.Matějovic: Příští rok je 50 let Sokolu. Na červen plánujeme akci k výročí.

•

Starosta: Děkuji všem a přeji zdraví a štěstí a vše dobré. Apeluji na váš zdravý
rozum, jak se v této situaci chovat. .

16. Závěr
•

Starosta ukončil jednání v 19,40 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Ondřej Kohl

……………………………
Jan Veselý

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 26. 11. 2021 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ZO ze dne 26. 11. 2021
Č: 1/26/11/2021
Č:2/26/11/2021
Č:3/26/11/2021
Č:4/26/11/2021
Č:5/26/11/2021
Č:6/26/11/2021
Č:7/26/11/2021

Č:8/26/11/2021
Č:9/26/11/2021
Č:10/26/11/2021
Č: 11/26/11/2021

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje roční příspěvek pro MAS Mezi Úpou a
Metují ve výši 10,-Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce Zábrodí do projektu
„Doprava seniorů“
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku je 520,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Smlouvy č.8 o nájmu s Vodou
Červený Kostelec.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny za svoz a likvidaci
odpadů pro f. Marius Pedersen a.s v rozmezí 6,6-7,8 % a pověřuje
starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě.
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy na rok 2022 pro
Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 67 530,-Kč, TJ Sokol
Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši 10 000,- ,
SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově
postižené dle výtěžku z Cestománie 2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ
Horní Rybníky na rok 2023-2024“ dle přílohy č.2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ
Horní Rybníky na rok 2021 ve výši 370 000,-Kč dle přílohy č.3
Zastupitelstvo obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu pro
obec Zábrodí na rok 2023-2024“ dle přílohy č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve výši
příjmů 8 200 300,- Kč a ve výši výdajů 12 600 350,-Kč jako
schodkový. Schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření
z minulých let ve výši 4 400 050,- Kč Závazným ukazatelem byly
stanoveny paragrafy dle přílohy č.5

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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