Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
8. 3. 2021
Starosta zahájil v 18,10 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, kde byl oproti původnímu návrhu
doplněn o bod č.10) Volba člena kontrolního výboru, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným
hlasováním byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Matějovic, Jan Veselý
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Ondřej Kohl, Jiří
Matějovic, Jan Veselý ( viz. prezenční listina) Petr Habr - omluven
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 28. 2. 2021
Úprava rozpočtu
Účetní závěrka Obce Zábrodí za rok 2020
Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2020
Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky za rok 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020942/SOBS VB/5
Věcné břemeno - přípojka vody- na p.p.č.917 v kú. Zábrodí
Darovací smlouva BABYBOX
Termíny akcí pro rok 2021 k OZV č. 3/2017 o nočním klidu
Volba člena kontrolního výboru
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 28. 2. 2021
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 28.2.2021
Příjmy: 1 755 650,57Kč, výdaje:876 281,52 Kč. Stavy na účtech k 28.2.2021 ZBÚ
15 022 896,12 Kč, ČNB 4 372 727,42 Kč. Účty celkem: 19 395 623,54 Kč
2. Úprava rozpočtu
Starosta podrobně okomentoval 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 s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č.1/2021 dle přílohy č.1
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č.1/8/3/2021 bylo schváleno
3. Účetní závěrka obce Zábrodí za rok 2020
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Zdržel se: 0

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb. Účetní závěrka byla zveřejněna na elektronické
úřední desce od 17.2.2021. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
odbor
ekonomický, oddělení kontroly a analýz, byla provedena kontrola hospodaření za rok
2020. Při přezkoumání hospodaření – Obec Zábrodí - za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.). Inventarizace majetku
byla provedena od 2. 1. 2021 do 22. 1. 2021. Inventarizační zpráva je přílohou účetní
závěrky. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.(3 973 654,35Kč)
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku obce k 31. 12. 2020 bez výhrad a
připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy
účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní
závěrky jsou výkazy PO MŠ Horní Rybníky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok 2020. Výsledek
hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.2)
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/8/3/2021 bylo schváleno
4. Závěrečný účet obce Zábrodí za rok 2020
Závěrečný účet Obce Zábrodí byl zveřejněn na úřední desce od 17.2. 2021 a úřední desce
s dálkovým přístupem od 17.2. 2021. Obec měla k 31. 12. 2020 na svých
účtech
18 546 222,49 Kč. Tato částka je uložena na 2 bankovních účtech. ZBÚ u KB ve výši
14 196 290,13 Kč a ČNB ve výši 4 349 932,36 Kč. Přezkoumání hospodaření za rok 2020
bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický, oddělení
kontroly a analýz. Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2020
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.3).
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/8/3/2021 bylo schváleno
5. Účetní závěrka MŠ Horní Rybníky ze rok 2020
Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých účetních jednotek) je
stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce by mělo schválit účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31. 12. 2020 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů:
Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy účetní uzávěrky, Inventarizační zprávy a Roční
zprávy o finanční kontrole. Součástí účetní závěrky je žádost o převod výsledku
hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu . Starosta navrhl schválit.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Horní
Rybníky k 31 .12. 2020 a převod výsledku hospodaření do fondu rezerv ve výši 8 585,62
Kč (příloha č. 4.)
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č.4/8/3/2021 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

6. Smlouva o smlouvě budoucí lE-12-2006229/1/A
Jedná se o standartní smlouvu, bude vyměněn plastový pilíř a rozpojovací skříň. Dotčené
pozemky stavbou budou před předáním uvedeny do původního stavu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod Hrází IE-12-2006229/1/A
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/8/3/2021 bylo schváleno
7. Smlouva o věcném břemenu
Jedná se o uložení vodovodní přípojky ke stavbě RD na p.p.č. 917 v kú. Zábrodí
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e věcné břemeno na p.p.č.917 v kú.Zábrodí
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/8/3/2021 bylo schváleno
8. Darovací smlouva pro BABYBOX
Navržená částka daru pro babybox je 10 000,-Kč.Částka bude zaslána do 10 dnů od podpisu
smlouvy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro BABYBOX ve výši 10 000,-.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/8/3/2021 bylo schváleno

9. Termín akcí pro rok 2021 k OZV č. 3/20178 o nočním klidu
Termíny akcí - stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší než stanoví zákon, nebo žádnou. (viz příloha č.5.)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2021 k OZVč.3/2017, o nočním
klidu.(viz: příloha č.5)
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/8/3/2021 bylo schváleno
10. Volba člena kontrolního výboru
Vzhledem k úmrtí člena kontrolního výboru pana Pavla Volhejna, navrhl starosta do
kontrolní komise pana Jiřího Matějovice a byla mu v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 2 049,-( hrubé mzdy),
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a písm. l)
zákona o obcích toto: Člen kontrolního výboru Jiří Matějovic - odměna 2 049,- Kč
Hlasování:

Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/8/3/2021 bylo schváleno
11. Diskuse
• Respirátory mohou občané obce zakoupit na OÚ Zábrodí za cenu 7,50/ks.
• Revitalizace vodní nádrže Podháj,projektová dokumentace čeká na vyjádření OŽP
Náchod. Po vyjádření bude zahájeno stavební řízení.
• Při opravě komunikace na Končinách budou vybudovány dvě 2 výhybny.
• Pan Nývlt a pan Nič se domluví na dosázení aleje pod hřištěm.
• Osazení DZ - snížení rychlosti v obci se zdrželo na úřadech.
.
12. Závěr
Starosta obce ukončil jednání v 18,50 hodin.
Ověřovatelé:………………………….
Jan Veselý

……………………………
Jiří Matějovic

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

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

Zapsala dne 8.3.2021 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 8. 3. 2021
Č: 1/8/3/2021
Č: 2/8/3/2021
Č: 3/8/3/2021
Č: 4/8/3/2021
Č: 5/8/3/2021
Č: 6/8/3/2021
Č: 7/8/3/2021
Č: 8/8/3/2021
Č: 9/8/3/2021

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e úpravu rozpočtu č1/2021 dle přílohy č.1
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Účetní závěrku Obce Zábrodí za rok
2020. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432.(příloha č.2)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Závěrečný účet Obce Zábrodí za rok 2020
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.(příloha č.3).
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ Horní Rybníky k 31 .12. 2020 a převod výsledku hospodaření do fondu
rezerv ve výši 8 585,62 Kč (příloha č. 4.)
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a umístění stavby: akce Zábrodí, Špinka nová knn Pod
Hrází IE-12-2006229/1/A
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e věcné břemeno na p.p.č.917 v kú. Zábrodí
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e darovací smlouvu pro BABYBOX ve
výši 10 000,-.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e termíny akcí pro rok 2020 k OZV
č.3/2017, o nočním klidu.(viz: příloha č.5)
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) a
písm. l) zákona o obcích toto: Člen kontrolního výboru Jiří Matějovic odměna 2 049,- Kč

.
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Jan Dlauhoweský
starosta obce
Dne: 8.3.2021
Zapsala: Burdychová Draha
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