Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
14.12.2020
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 ,kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod č.12)
Směnná smlouva a prodej pozemku, a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl
program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Petr Habr,Petr Baláš
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)
Hlasování:

Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2020
Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2021
Dodatek ke smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Dodatek ke smlouvě s f.Marius Pedersen
Darovací smlouvy, SDH, Sokol, TamTam , Hospic
Plán investičních akcí na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro PO MŠ Horní Rybníky
Rozpočet PO – MŠ Horní Rybníky
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro obec Zábrodí
Rozpočet obce na rok 2021
Směnná smlouva a prodej pozemku v kú.Zábrodí
Různé
Diskuse
Závěr
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2020
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 30.11. 2020
Výdaje k 30.11. 2020:5 255 597,19 Kč , příjmy k 30.11. 2020: 9 268 218,38 Kč
Stavy na účtech k 30.11. 2020: ZBÚ 13 368 797,16 Kč, ČNB: 4 714 842,53 Kč
2. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2020 (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.1/14/12/2020 bylo schváleno.
3.

Obecně závazná vyhláško č.1/2021, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 357 232,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 357 232 děleno 575 + 42 (počet přihlášených osob na území obce + počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 578,98 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 500,- Kč.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních
odpadů. Sazba poplatku dle vyhlášky činí 500,-Kč
Hlasování:

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/14/12/2020 bylo schváleno.
4.

Dodatek ke Smlouvě o nájmu s Vodou Červený Kostelec
Od roku 2015 hradí Voda Červený Kostelec nájemné za užívání vodovodu. V roce 2020 to
bylo 146 000,-Kč. Na rok 2021 je částka ve výši 183 000,-Kč
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e Dodatek Smlouvy č.7 o nájmu s Vodou Červený
Kostelec.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/14/12/2020 bylo schváleno.
5. Dodatek ke smlouvě o dílo s f.Marius Pedersen
Pro rok 2021 byla obcím upravena firmou Marius Pedersen a.s., cena za svoz a likvidaci
odpadů. Pro naši obec je navýšena o 3,2%.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek smlouvy o dílo č.9 s f. Marius Pedersen a.s.
Hlasování:

Pro: 7

Usnesení č.4/14/12/2020 bylo schváleno.
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Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Darovací smlouvy pro rok 2021
Charita Červený Kostelec 43 857-Kč, TJ Sokol Zábrodí 40 000,-Kč, Centrum Tamtam pro
sluchově postižené: výše daru bude podle výtěžku z Cestománie 2021. 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 2021 pro Oblastní charitu
Červený Kostelec ve výši 43 857,-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 2021.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5/14/12/2020 bylo schváleno.
7. Plán investičních akcí na rok 2021
Oprava cesty na Končinách
Oprava vodovodu Zábrodí
Rybník Podháj-podíl obce
Umělý povrch- malé hřiště-podíl obce
Veřejné osvětlení
Změna ÚP č.1 Zábrodí
Stání pro kontejnery
PD domov pro seniory
PD úprava budovy OÚ
Příslušenství k traktoru

1 000 000,-Kč
500 000,-Kč
500 000,-Kč
150 000,-Kč
100 000,-Kč
169 400,-Kč
300 000,-Kč
500 000,-Kč
100 000,-Kč
250 000,-Kč

8. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Horní Rybníky pro rok 2022-2023(příloha č.2)
SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11. 2020
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e e „Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ Horní
Rybníky na rok 2022-2023“ dle přílohy č.2
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6/14/12/2020 bylo schváleno.
9. Rozpočet PO Horní Rybníky na rok 2021 (příloha č.3)
Rozpočet MŠ Horní Rybníky vychází ze skutečných nákladů v roce 2020. Návrh rozpočtu
MŠ Horní Rybníky byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j rozpočet a neinvestiční příspěvek MŠ Horní Rybníky na
rok 2021 ve výši 350 000,-Kč dle přílohy č.3
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/14/12/2020 bylo schváleno
10. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 pro obec Zábrodí (příloha č.4)
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SVR byl zveřejněn na úřední desce obce Zábrodí dne 28.11.2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e „Střednědobý výhled rozpočtu pro obec Zábrodí na rok
2022-2023“ dle přílohy č. 4
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8/14/12/2020 bylo schváleno
11. Rozpočet obce na rok 2021 (příloha č.5)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 28.11.2020
Rozpočet je schodkový. Příjem 7 512 800,- Kč a výdaje ve výši 8 059 360,-Kč. Schodek
bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši 835 550,- K.č
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočet obce na rok 2021 ve výši příjmů 7 512 800,Kč a ve výši výdajů 8 059 360,-Kč jako schodkový. Schodek bude vyřešen zapojením
přebytku hospodaření z minulých let ve výši 546 560,- Kč Závazným ukazatelem byly
stanoveny paragrafy dle přílohy č.5
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9/14/12/2020 bylo schváleno
12. Směnná smlouva a prodej pozemku v kú Zábrodí
Záměr prodat a směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce od 24.11.2020.
Směnná smlouva na pozemky s p. Tichým mezi pozemky 1214 a 279/2 dle GP č. 422624/2020.p.Tichý obci přenechá pozemek 279/11 o výměře 2m a o obec panu Tichému
pozemky 1214/3 o výměře 5m a pozemek 1214/2 o výměře 2 m.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směnnou smlouvu s p. Tichým dle GP č.422-624/2020
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10/14/12/2020 bylo schváleno
Prodej pozemku dle GP 422-624/2020.Pozemek p.č. 1214/4 o výměře 46 m2 v kú Zábrodí.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 24.11.2020. Žádost o odkoupení pozemku zaslala
paní Petra Hájková, která je majitelem sousedního pozemku p.č. 279/5.Pozemek bude
prodán za cenu 100,-Kč/m
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodej pozemku p.č.1214/4 o výměře 46 m dle GP
č.422-624/2020, za cenu 4 600,-Kč
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.11/14/12/2020 bylo schváleno
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Zdržel se: 0

13. Různé
Kulturní akce budou dle epidemiologické situace
14. Diskuse
• Starosta obce poděkoval občanům za zvládání stále se měnících opatření v době covidu,
sborům dobrovolných hasičů za pomoc při rozvážení hygienických balíčků, sportovcům
za reprezentaci a sponzorům, kteří podporují aktivity obce. Zastupitelům a krizovému
štábu za rychlé rozhodování. Všem popřál klidné vánoce, pevné zdraví, štěstí, radost a
osobní úspěch v nastávajícím roce.
• P. Jiroušek poděkoval panu Janu Dlauhoweskému za odvedenou práci a generování
nápadů spojených s covidem
• P.Hepnarová poděkovala za důchodce za hygienické balíčky, které obdrželi.
• P.Matějovic poděkoval za sportovce starostovi obce za podporu sportu a popřál všem
hodně zdraví.
• P.Nič se ptal na alej za pilou a papírového policistu
• P.Pohanková - vybudování cyklostezky by mohlo pomoci chodníku
15. Závěr
•
•

Starosta obce poděkoval za příjemnou diskusi a atmosféru.
Starosta ukončil jednání v 19,40 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Petr Habr

……………………………
Petr Baláš

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

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

Zapsala dne 14. 12. 2020 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ZO ze dne 14. 12. 2020
Č: 1/14/12/2020
Č:2/14/12/2020

Č:3/14/12/2020
Č:4/14/12/2020
Č:5/14/12/2020

Č:6/14/12/2020
Č:7/14/12/20120
Č:8/14/12/2020
Č:9/14/12/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle přílohy č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku č.1/2021 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstranění komunálních odpadů. Sazba poplatku dle
vyhlášky činí 500-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek Smlouvy č.7 o nájmu
s Vodou Červený Kostelec
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o dílo č.9 s f. Marius
Pedersen a.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy na rok 2021 pro
Oblastní charitu Červený Kostelec ve výši 43 857,-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 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro MŠ
Horní Rybníky na rok 2022-2023“ dle přílohy č.2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet a neinvestiční příspěvek
MŠ Horní Rybníky ve výši 350 000,-Kč dle přílohy č.3
Zastupitelstvo obce schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu
pro obec Zábrodí na rok 2022-2023“ dle přílohy č.4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 ve
výši příjmů 7 512 800,- Kč a ve výši výdajů 8 059 360,-Kč jako
schodkový. Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy dle
přílohy č.5

Č:10/14/12/2020

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e směnnou smlouvu s p. Tichým
dle GP č.422-624/2020

Č:11/14/12/2020

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e prodej pozemku p.č.1214/4 o
výměře 46 m dle GP č.422-624/2020, za cenu 4 600,-Kč

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce
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