Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
13.12.2019
Starosta zahájil v 19,10.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: Petr Habr,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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Hlasování:

Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2019
Úprava rozpočtu k 31. 12. 2019
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2020
OZV o místním poplatku ze psůč.2/2020
Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Dodatek č. ke smlouvě s f.Marius Pedersen
Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam , Hospic
Cena obědu od roku 2020
Kupní smlouva na pozemek p.č. 1110 v kú Horní Rybníky
Zahájení změna ÚP č.1 obce Zábrodí
Podání žádostí o dotace na vybudování sportovišť
Plán investičních akcí na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro PO MŠ Horní Rybníky
Rozpočet PO – MŠ Horní Rybníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro obec Zábrodí
Rozpočet obce na rok 2020
Různé
Diskuse
Závěr
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2019
Výdaje k 30.11. 2019: 6 709 833,76 Kč , příjmy k 30.11. 2019: 11 072 834,36 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2019: ZBÚ 10 380 040,87 Kč, ČNB: 3 423 258,76. Kč
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2019 (příloha č.1)
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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.
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.1/13/12/2019 bylo schváleno.
3.

Obecně závazná vyhláško č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:306
886,-Kč a byly rozúčtovány takto: 306 886: (569+42) = 502 Kč.
Náklady děleno (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)=Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 vyhlášky ve výši 490,- Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních
odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí 490,-Kč
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/13/12/2019 bylo schváleno.
4.

Obecně závazná vyhláška č.2/2020, o místním poplatku ze psů
Obec Zábrodí vydává novou OZV o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok
činí:

a)
b)
c)
d)

za jednoho psa 50 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 0 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100 Kč

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e OZV č.2/2020,o místním poplatku ze psů.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/13/12/2019 bylo schváleno.
5.

Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 platí Voda Červený Kostelec nájem z vodovodu. V prvním roce to bylo
25 000,-Kč .V dalších letec 47 000,- Kč, 66 000,-Kč, 90 000,-Kč. V roce 2019 byla výše
nájemného 114 000,-Kč.Na rok 2020 bude částka 146 000,-Kč.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy č.6 o nájmu s Vodou Červený
Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/13/12/2019 bylo schváleno.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2019 byla obcím navýšena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci
odpadů . Na rok 2020 je cena pro naší obec navýšena o 7,6%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo č.8 s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/13/12/2019 bylo schváleno.
7. Darovací smlouvy pro rok 2020
Charita Červený Kostelec 40 418-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro
sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2020. 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 2020 pro Oblastní charitu
Červený Kostelec ve výši 40 418,-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 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/13/12/2019 bylo schváleno.
8. Cena obědu od roku 2020
Od roku 2011 je cena obědů pro seniory obce ve výši 50,-Kč. Firma Vojtas od 1.1.2020
navýšila cenu obědu včetně dopravy na 78,60Kč. Cena obědu pro seniory obce od 1.1.2020
bude ve výši 55,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e cenu pro seniory obce za oběd včetně dopravy ve výši
55,-Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.7/13/12/2019 bylo schváleno.
9. Kupní smlouva na pozemek p.č.1110 v kú.Horní Rybníky
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Zdržel se: 0

Obec odkoupí pozemek p.č.1110 v kú Horní Rybníky od pana Karla Jansáka. Cena je
stanovena na 35,-Kč/m. Pozemek je zakoupen pro plánovanou výstavbu domu pro seniory.
Cena pozemku je motivována uvedeným zájmem obce a je tomuto zájmu přiměřená.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e kupní smlouvu s panem Karlem Jansákem na pozemek
p.č.1110 o výměře 11241 m, v kú. Horní Rybníky.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/13/12/2019 bylo schváleno.
10. Zahájení změny ÚP č.1 obce Zábrodí
Pořízení změny č.1 ÚP obce Zábrodí bude pořízeno zkráceným způsobem. ZO pověří p.
Jana Dlauhoweského pro spolupráci s pořizovatelem. Tiskopis žádosti pro Změnu č.1 ÚP
Zábrodí, bude možno stáhnout z webových stránek obce, nebo si ji vyzvednout v kanceláři
OÚ v úředních hodinách. Termín podání žádostí je do 27. 2. 2020. Změna bude poříze za
úplatu. O výši úhrady bude rozhodnuto ZO po obdržení žádostí.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e pořízení Změny č.1 ÚP Zábrodí zkráceným postupem
dle stavebního zákona -§ 55a.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/13/12/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e určeného zastupitele pana Jana Dlauhoweského pro
spolupráci s pořizovatelem Změny č.1 ÚP Zábrodí
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/13/12/2019 bylo schváleno
11. Podání žádostí o dotace na vybudování sportovišť
Žádost o dotaci bude podána na MMR a POV
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro
místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova z podprogramu H Podpora
budování a obnovy mísa aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11/13/12/2019 bylo schváleno
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e podání žádostí o dotaci z POV na více účelové hřiště.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č.12/13/12/2019 bylo schváleno
12. Plán investičních akcí na rok 2020
• PD přístavby sálu
40 000,• PD revitalizace rybníku Podháj 50 000,• PD sportoviště s um. povrchem 50 000,• Stání pro kontejnery
300 000,• Kabel hřiště
40 000,• Studna na hřišti
100 000,• Sítě na kurty
50 000,• PD domu pro seniory
900 000,• Příslušenství k traktoru
250 000,• Veřejné osvětlení Končiny
100 000,• Rehabilitačně posilovací zóna v obci Zábrodí 500 000,- bude realizována pouze v případě
přidělení dotace
13. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Rybníky pro rok 2021-2022(příloha č.2)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11. 2019
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní
Rybníky na rok 2021-2022“ dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.13/13/12/2019 bylo schváleno.
14. Rozpočet PO Horní Rybníky na rok 2020(příloha č.3)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2019. Návrh rozpočtu
MŠ Horní Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky ve
výši 368 800,-Kč dle přílohy č.3
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.14/13/12/2019 bylo schváleno
15. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 pro obec Zábrodí (příloha č.4)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na rok
2021-2022“ dle přílohy č. 4
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.15/13/12/2019 bylo schváleno
16. Rozpočet obce na rok 2020 (příloha č.5)
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Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.2019
Rozpočet je přebytkový. Příjem 8 690 700-, Kč a výdaje ve výši 6 677 510 ,-Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2020 ve výši příjmů 8 690 700,Kč a ve výši výdajů 6 677 510,-Kč jako přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny
paragrafy dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.16/13/12/2019 bylo schváleno
17. Různé
Kulturní akce
• Sousedské posezení
• Dětský karneval
• Obecní zabíjačka
• Den matek
• Cestománie
• Stavení máje a čarodějnice
• Traktoriáda a dětský den

25. 1. 2020
9. 2. 2020
29. 2. 2020
13. 3. 2020
4. 4. 2020
30. 4. 2020
30. 5. 2020

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ proběhne v květnu
18. Diskuse
• Starosta obce poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, sborům
dobrovolných hasičů, sportovcům za dobře vykonanou práci a sponzorům, kteří
podporují aktivity obce. Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí, radost a
osobní úspěch v nastávajícím roce.
• P. Jiroušek poděkoval panu Janu Dlauhoweskému za odvedenou práci.
• P.J.Středa poděkoval za spolupráci a finanční podporu obecnímu úřadu a popřál všem
do nového roku.
• P. Matějovic -Máme tu 2 spolky, hasiči a sportovci. Chceme, aby se děti hýbaly. V
oddílu kopané máme 3 kategorie. Děti se snaží. Děvčata odešla hrát ligu. Muži jsou
v letošním roce 3. Na zápasy nám chodí mnoho diváků. Děkuji za finanční podporu
firmám v obci: TF PRESS, SILVAGRO, CE-ING, OD IMPRO, dále panu Chráskovi.
Přeji občanům krásné svátky a hodně zdraví v novém roce.
• P.Pohanková Jsem ráda že žiji v této obci, děkuji že se staráte
• P.Hepnarová Ráda se chlubím s akcemi, které se tu konají. Staráte se o nás
• P.Slezáková Předávám pozdrav z Karlova mostu od muzikantů,kteří se těší do Zábrodí
na zabíjačku.
• Krejsek Za SDH Zábrodí děkuji za finanční podporu a jako knihovník vás zvu do naší
knihovny každé pondělí
• Demjanovič Děkuji za návštěvu knihovny v Horních Rybníkách a zvu vás na naše
pondělky s Albi
.
19. Závěr
•

Starosta obce poděkoval za příjemnou diskusi a atmosféru.
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•

Starosta ukončil jednání ve 20,40 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Habr

……………………………
Jan Veselý

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

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

Zapsala dne 13. 12. 2019 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ZO ze dne 13. 12. 2019
Č: 1/13/12/2019
Č:2/13/12/2019

Č:3/13/12/2019
Č:4/13/12/2019
Č:5/13/12/2019
Č:6/13/12/2019

Č:7/13/12/2019
Č:8/13/12/2019
Č:9/13/12/2019
Č:10/31/12/2019
Č:11/13/12/2019

Č:12/13/12/2019
Č:13/13/12/2019
Č:14/13/12/2019
Č:15/13/12/2019
Č:16/13/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba poplatku dle
vyhlášky činí 490,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2020,o místním
poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Smlouvy č.6 o nájmu
s Vodou Červený Kostelec.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o dílo č.8 s f. Marius
Pedersen a.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy na rok 2020 pro
Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 40 418,-Kč, TJ Sokol
Zábrodí ve výši 40 000,-Kč, SDH Horní Rybníky ve výši 10 000,-Kč,
SDH Zábrodí ve výši 10 0000,- Kč a Centrum Tamtam pro sluchově
postižené dle výtěžku z Cestománie 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro seniory obce za oběd včetně
dopravy ve výši 55,-Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje. kupní smlouvu s panem Karlem
Jansákem na pozemek p.č.1110 o výměře 11241 m, v kú. Horní
Rybníky.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Změny č.1 ÚP Zábrodí
zkráceným postupem dle stavebního zákona -§ 55a.
Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele pana Jana
Dlauhoweského pro spolupráci s pořizovatelem Změny č.1 ÚP
Zábrodí
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci
poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova z podprogramu H Podpora budování a
obnovy mísa aktivního a pasivního odpočinku
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z POV na více
účelové hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ
Horní Rybníky na rok 2021-2022“ dle přílohy č.2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet a neinvestiční příspěvek
MŠ Horní Rybníky ve výši 368 800,-Kč dle přílohy č.3
Zastupitelstvo obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu
pro obec Zábrodí na rok 2021-2022“ dle přílohy č.4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve
výši příjmů 8 690 700,- Kč a ve výši výdajů 6 677 510,-Kč jako
přebytkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle
přílohy č.5

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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