Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
4. 11. 2019
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 a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním
byl program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Baláš, Jiří Matějovic
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Petr Baláš, Ondřej Kohl, Petr Habr,
Jiří Matějovic, Jan Veselý (viz. prezenční listina)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 10. 2019
Úprava rozpočtu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce
Zábrodí, Špinka nové knn Pod Hrází
Příspěvek na sborník Rodným krajem na rok 2020
Příspěvek pro Oblastní charitu Červený Kostelec na rok 2020
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.10. 2019
Příjmy 10 370 333,47 Kč
Výdaje 6 375 731,34 Kč
Stavy na účtech k 31.11.2019: ZBÚ 10 023 630,88 Kč, ČNB 3 411 270,36 Kč.
Účty celkem 13 434 901,24 Kč
2. Úprava rozpočtu (příloha č.1).
Starosta podrobně okomentoval změnovou položku v rámci projednávaného
rozpočtového opatření .Jedná se o nákup pozemku v kú. Horní Rybníky, p.p.č.1110 o
výměře 11 241 m2. od pana Karla Jansáka za cenu 35Kč/m2. Rozpočtové opatření je ve
výši 400 000,-Kč.
Děkuji panu Jansákovi za vstřícnost v tomto jednání. Pozemek bude zakoupen na stavbu
domu pro seniory.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

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

Pro:7

Proti: 0

Usnesení č.1/4/11/2019 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a umístění stavby: akce
Zábrodí, Špinka nová knn Pod Hrází
Jedná se o standartní smlouvu, komunikace bude vrácena 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.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/4/11/2019 bylo schváleno

4. Příspěvek na svorník Rodným krajem na rok 2020
Obec každoročně přispívá na tento sborník. Na rok 2020 by příspěvek činil 5 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na sborník Rodným krajem pro rok 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/4/11/2019 bylo schváleno
5. Příspěvek pro Oblastní charitu Červený Kostelec na rok 2020
Oblastní charita Červený Kostelec požádala o příspěvek na rok 2020 ve výši 40 418,Kč.Tato částka slouží na pokrytí nákladů spojených s péčí o naše občany, kteří ji
potřebují. V letošním roce je pečováno o 3 občany naší obce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e částku 40 418,-Kč pro oblastní charitu Červený
Kostelec na rok 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4/4/11/2019 bylo schváleno
6. Různé
• Rozsvícení stromečku bude 1.12.2019 od 16,30h
• Setkání s Mikulášem a čerty 1. 12.2019 od 17,00h
• VZZO 13.12.2019
• Obec zažádá o změnu ÚP č.1 . Změna se bude týkat i pozemku zakoupeného od
pana Jansáka. Během roku 2020 bychom chtěli mít PD na stavbu domu pro
seniory a zažádat o stavební povolení. V roce 2021 vysoutěžit cenu stavby.
• Sousedské posezení 25. 1. 2020
• Obecní zabíjačka 29. 2. 2020
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7. Diskuse
p. Vlček: Pro kolik osob bude dům pro seniory?
p.starosta: cca pro 20-25 osob. Financování z KHK nebo samofinancování. Obec pouze
příspěvek.
p.Pohanková: Je to luxusní nápad, za to děkuji. Přemýšlet o provozních nákladech.
Odlehčovací služba, integrovaná kuchyň.
p.Středa: Nový stacionář je v Náchodě, pro seniory na dobu nezbytně nutnou
p.starosta: Z myšlenky jsme se dostali k pozemku. Popřejme mu, aby tam za pár let stál
krásný dům, který bude sloužit občanům.
p.Středa: Super kombinace děti a senioři.
p.starosta: Děkuji, že jste dali tomuto projektu zelenou.
8. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 18,45 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Baláš

……………………………
Jiří Matějovic

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

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

Zapsala dne 4. 11. 2019 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 4. 11. 2019
Č: 1/4/11/2019

Zastupitelstvo obce

Č: 2/4/11/2019

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

Č: 3/4/11/2019

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e příspěvek na sborník Rodným krajem
pro rok 2020

Č: 4/4/11/2019

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

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e částku 40 418,-Kč pro oblastní
charitu Červený Kostelec na rok 2020

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 4. 11. 2019
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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