Číslo: 4/2014
Datum: 1.10.2014

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zápis:
Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
Veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce. Přivítal přítomné členy ZO a občany.
Připomenul, že se jedná o poslední zasedání zastupitelstva obce v končícím volebním období.
Konstatoval, že je schůze usnášení schopná, je přítomno 7 členů ZO, omluven p. Vlastimil Dubišar.
Starosta určil, že ověřovateli zápisu z jednání budou: Pavel Šubíř, František Dostál, Dáša Vacková.
Starosta obce navrhl program jednání doplnit a projednat připojení území obce k destinační společnosti
na území Broumovska.
Hlasováním bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 27/2014:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 4/2014 v upravené
podobě
1/ Úpravy rozpočtu na rok 2014
2/ Destinační společnost pro turistickou oblast Broumovsko
3/ Informace občanům – shrnutí končícího volebního období zastupitelstva obce
4/ Diskuse s občany
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
1/ Úpravy rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání úpravy rozpočtu na rok 2014 – jde o rozpočtové
opatření s pořadovým č. 3.
Úpravy rozpočtu jsou vyvolány potřebou financovat ještě do konce roku 2014 nákup zametacího stroje
pro čištění místních komunikací. Akce bude podpořena také z programu EU prioritní osy 2 Zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí.
Vysoutěžená cena stroje činí cca 2 mil Kč. Z toho musí obec financovat 10% a dále obec hradí náklady
na zpracování žádosti, projektu apod.
Navrhujeme navýšit rozpočet pro tyto účely o 300 tis Kč. Prostředky jsou zajištěny úsporou v jiných
výdajích roku 2014:
– 200 tis bylo ušetřeno na rekonstrukci OÚ
a 100 tis Kč ušetřeno na opravách kanalizace.
Nebyly vzneseny doplňující dotazy, připomínky ani výhrady.
Usnesení č. 28/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014, kterým se zajišťuje
financování nákupu zametacího stroje a to ve výši 300.000 Kč tj. podílem, který je obec povinna hradit
z vlastních prostředků.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání úpravy rozpočtu na rok 2014 – jde o rozpočtové
opatření s pořadovým č. 4. Úpravy rozpočtu jsou vyvolány příjmy, které jsou oproti rozpočtu vyšší.
Rozpočet je možné zvýšit na straně příjmů o 26 tis Kč.
Částka bude použita:
22 500 Kč pro hasiče k zajištění semináře nezbytného pro požární jednotky obce
3 500 Kč k zvýšení výdajů, které byly v rozpočtu stanoveny nepřesně – výdaje k úhradě úroků, nákladů
na opravy v budově místního pohostinství.
Místostarosta František Dostál doplnil, že proškolení hasičů má platnost 5 let. Další připomínky,
doplnění ani dotazy nebyly vzneseny.
Další úpravy rozpočtu projedná ještě před koncem roku nové zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 29/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014, kterým se zvyšují příjmy
i výdaje rozpočtu o 26 tis Kč. V úpravě jsou zahrnuty výdaje na školení pro hasiče ve výši 22.500 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

2/ Destinační společnost pro turistickou oblast Broumovsko
Starosta zastupitele obce informoval o možnosti nové rajonizace Královehradeckého kraje. Jedná se o
rozdělení území kraje na konkrétní turistické oblasti. Každou oblast po stránce cestovního ruchu
spravuje destinační management – tj. nějaká společnost pro destinační management.
Zatím je v kraji pět oblastí, ale uvažuje se o jejich dalším členění.
Obec a celé Policko dosud spadají do Kladského pomezí, které spravuje celý broumovský výběžek – od
Nového Města až po Broumov.
Aktuálně existuje na území Kladského pomezí
- Branka – zajišťuje destinační management celého broumovského výběžku tj. na území celého
Kladského pomezí.
- a Společnost pro destinační management Broumovsko, která působí a zabývá se pouze
turistickou oblastí Broumovsko.
Obec dosud spolupracuje v obou. Brance hradí příspěvky dlouhodobě, v nové společnosti pro
Broumovsko je zatím zkušebně na rok a je od příspěvků osvobozena.
V případě nové rajonizace a rozdělení Kladského pomezí na dvě turistické oblasti, bude třeba vyjádřit
postoj, ke které destinaci má obec Žďár nad Metují blíže.
Starosta dále doplnil, že se intenzivně pracuje na vyhlášení geoparku na území CHKO Broumovsko.
Geopark bude sám o sobě další důležitou turistickou „značkou“ s budoucím možným přesahem na
území Polska. Katastrální území obce Žďár nad Metují svým geologickým i přírodním charakterem
přísluší do CHKO Broumovsko, do budoucího geoparku a logicky by měla své aktivity v turistickém
ruchu řešit společně s územím Broumovska.

Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 30/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují souhlasí s připojením území obce, v případě rajonizace
Královéhradeckého kraje, k destinační společnosti Společnost pro destinační management Broumovska.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Shrnutí končícího volebního období zastupitelstva obce
Starosta shrnul končící volební období. Pod vedením stávajícího zastupitelstva obce se v uplynulém
čtyřletém období podařilo realizovat tyto projekty:
V budově základní školy
- vznikla nová třída realizací půdní vestavby, proběhla výměna oken
- byt v druhém patře byl zrušen a je užíván jako školní družina a sborovna
V budově mateřské školy
- výměna oken, zateplení objektu, nová fasáda
- vznikla nová jídelna pro žáky ZŠ v druhém patře v prostorách bývalé knihovny
- vybavení kuchyně – rozsáhlé úpravy a nákupy vybavení pro zvýšení kapacity a dodržení všech
hygienických parametrů
V budově č.p. 60 na návsi – rekonstrukce probíhá po etapách a měla by pokračovat i v dalším volebním
období
- rekonstrukce místního pohostinství, vstupní haly a rekonstrukce sociálních zařízení
- výměna oken, fasáda, změna vytápění na sále
- úprava prostor pro obecní úřad a knihovnu v druhém patře budovy – dnes proběhl den
otevřených dveří a prostory jsou předány k užívání
- nové vybavení sálu – nákup 160 ks nových židlí a výroba 20 tis kusů stolů
Technika pro údržbu obce
- traktor včetně radlice a čelního nosiče – uvažuje se o zimní údržbě místních komunikací ve
vlastní režii obce
- nosič kontejnerů a kontejnery k odvozu posečené trávy – nákup realizován z dotace 400 tis Kč.
- Zametací stroj – bude dodán cca v polovině října, bude financován z dotace, v současné době je
vydán registrační list, závazná smlouva o poskytnutí dotace je dosud v přípravě
Společenský život
- zavedla se tradice pořádání Svatojánského jarmarku – u zrodu byl nápad žen pí Dáši Vackové a
Heleny Krtičkové,– akce už svým rozsahem potřebuje spolupráci všech, podílí se Sokol i SDH
Žďár nad Metují a je zastřešena finančními prostředky obce. Náklad na pořádání činí cca 100 tis
Kč.
- Posvícení – za stávajícího zastupitelstva se o posvícení koná na návsi turnaj v nohejbale.
V letošním roce bude ještě soutěž o nejlepší bramborák. Záštitu převzal SDH Žďár nad Metují.
Akce připravené k realizaci
- Aktuálně je objednáno položení asfaltu na zničenou cestu na Ostaš – bude se realizovat část
cesty od „Ticháčkova“ statku v zatáčce až k lesu k odbočce k vodojemu (pod stoupání). Přesný
termín není znám, pravděpodobně na přelomu října a listopadu.

4/ Diskuse
Starosta po vyčerpání všech bodů vyzval občany k diskusi.
- Místostarosta František Dostál poděkoval ženám pí V. Pohnerové a pí E. Jobové, které se
v průběhu vegetačního období staraly o veřejnou zeleň a květinové nádoby na návsi.
Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny.

Ověřili:

Pavel Šubíř

Zapsal:

Bc. Jitka Pohnerová

František Dostál

Dáša Vacková

Dne: 2.10.2014

