Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 2/2014
Datum: 16.5.2014
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová
Omluveni: 1 člen
Přítomno: 8 občanů
Zápis:
Zahájení jednání
Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany na letošním druhém veřejném zasedání.
Konstatoval, že schůze je usnášení schopná, jelikož je přítomno 7 členů z 8 členného zastupitelstva obce.
Starosta obeznámil přítomné s návrhem programu jednání, vyzval k jeho případnému doplnění. Další
body programu navrhnuty nebyly. Starosta určil ověřovatele dnešního zápisu: Pavel Šubíř, František
Dostál, Luboš Šorfa, Vlastimil Dubišar a vyzval ZO k hlasování o programu veřejného zasedání.

Usnesení č. 10/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 2/2014 v navržené podobě:
1) Závěrečný účet obce 2013
2) Účetní závěrka obce za rok 2013
3) Účetní závěrka ZŠ za rok 2013 a účetní závěrka MŠ za rok 2013
4) Úpravy rozpočtu na rok 2014
5) Schválení přijaté dotace z POV
6) Smlouva o pachtu obecních pozemků
7) Žádost o dotaci na obecní techniku
8) Různé
9) Diskuse s občany
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se: 0

1/ Závěrečný účet obce 2013– schválení hospodaření s příjmy a výdaji obce v roce 2013
Návrh závěrečného účtu připravila pracovnice Jitka Pohnerová.
Zastupitelstvu se předkládá k projednání závěrečný účet obce, který shrnuje hospodaření obce v roce
2013, kromě účetních výkazů obsahuje také informace o nakládání s obecním majetkem a dodržování
pravidel při správě veřejných financí. Nedílnou součástí je také zpráva z kontroly hospodaření obce, která
byla provedena ze strany Královehradeckého kraje.
Plnění rozpočtu 2013
- příjmy 9,8 mil Kč v příjmech je zahrnuto čerpání dotací v celkové výši 1,3 mil Kč
- výdaje 8,2 mil Kč
Příjmy byly vyšší než výdaje a obec přebytek příjmů použila na úhradu dříve přijatých úvěrů. Splátky
jistiny úvěrů činily 1,2 mil Kč.
Výsledkem plnění rozpočtu je přebytek příjmů ve výši cca 400 tis Kč, které byly odloženy pro použití
v příštích letech.
V roce 2013 se realizovalo:
- v budově školky: Zateplení MŠ a vestavba školní jídelny cca 1,3 mil Kč přijatá dotace 617 tis Kč

-

nákup kontejnery a traktorový přívěs/ nosič kontejnerů
v budově čp. 60: doplatek rekonstrukce k roku 2012

427 tis Kč přijatá dotace 360 tis Kč
283 tis Kč

Z běžných výdajů:
- školství
1,3 mil Kč
- bytové hospodářství včetně splátek úroků z úvěrů 780 tis Kč přijatá dotace na úroky 150 tis
- mezinárodní spolupráce mobiliář a výstava řemesel 550 tis Kč
Hospodaření dle rozpočtu bylo v roce 2013 přebytkové, příjmy byly vyšší než výdaje a volné prostředky
byly uloženy na běžném účtu obce.
Přezkum hospodaření proběhl ve dvou dnech 9.12.2013 a letos dne 19.3. Předmětem auditu je kontrola
hospodaření, kontrola provedené inventarizace majetku a závazků, kontrola některých dotací, kontrola
dodržování rozpočtového procesu a schvalování smluv zastupitelstvem obce a další oblasti. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Součástí závěrečného účtu je také hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Jejich účetní závěrka
se projednává na dnešním zasedání zastupitelstva obce v samostatném bodě. Informace o hospodaření
školy a školky byla poskytnuta na předchozím zasedání ZO v únoru.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 22.4.2014. K návrhu se nikdo písemně
nevyjádřil.
Přítomní občané a zastupitelé obce se mohli vyjádřit ústně.
Po shrnutí Závěrečného účtu vyzval starosta ZO obce k připomínkám. Žádné vzneseny nebyly, proto se
mohlo dát hlasovat.
Usnesení: č.11/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2/ Účetní závěrka obce za rok 2013 – schválení výsledku hospodaření
Účetní závěrka za rok 2013 byla sestavena dle zákona o účetnictví. Obsahuje výkazy rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a přílohu. Ve výkaze zisku a ztráty se porovnávají náklady a výnosy. Výsledek hospodaření
(obdobný jako v podnikatelské sféře) činí v roce 2013 zisk ve výši 1,5 mil Kč.
Kromě účetních výkazů se k projednání účetní závěrky obce předkládá:
- inventarizační zpráva
- zpráva o provedeném přezkumu hospodaření
Z inventarizační zprávy vyplývá, že stavy majetku souhlasí se stavy zachycenými v účetnictví. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Starosta vyzval přítomné k rozpravě o návrhu. Veškeré dokumenty jsou k dispozici v písemné podobě
k nahlédnutí.
Připomínky nebyly vzneseny, proto se přistoupila k hlasování.:
Usnesení č. 12/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2013.
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se:0

3/ Účetní závěrka ZŠ a MŠ 2013 – schválení výsledku hospodaření
Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací byly sestaveny v souladu se zákonem o účetnictví.
Ke schválení účetní závěrky obě organizace předkládají:
- účetní závěrku tj. výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
- dále inventarizační zprávu
- a zprávu o výsledku finanční kontroly provedené ve škole ze strany zřizovatele
Škola i škola předložily všechny nezbytné doklady.
Z inventarizační zprávy vyplývá, že inventarizace byly provedeny řádně a stavy majetku souhlasí se stavy
zachycenými v účetnictví. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Ze zpráv o provedených finančních kontrolách vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky při hospodaření
s veřejnými prostředky.
Starosta vyzval přítomné k rozpravě. Obě účetní závěrky jsou k dispozici k nahlédnutí.
Připomínky vzneseny nebyly.
Usnesení: č.13/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy,
Žďár nad Metují, okres Náchod sestavenou k 31.12.2013.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně: 34.600,42 Kč bude
použito k úhradě ztráty předchozích let, zbývající prostředky se přidělují do rezervního fondu.
Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: č. 14/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy,
Žďár nad Metují sestavenou k 31.12.2013.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně: 30.494,54 Kč bude
použito k úhradě ztráty předchozích let, zbývající prostředky se přidělují do rezervního fondu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

4/ Úpravy rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvu obce se předkládají k projednání úpravy rozpočtu na rok 2014 – jde o rozpočtové opatření
s pořadovým č. 1.
Navrhujeme zvýšit rozpočet na straně příjmů o 529,5 tis Kč. Na straně výdajů o 279,5 tis Kč. Rozdíl,
přebytek příjmů ve výši 250 tis Kč se odkládá k použití v příštím období – pravděpodobně v II. pololetí
2014.
Příjmy se zvětšují z důvodu přijetí dotací
207 tis Kč z dotačního programu Kraje (na úroky z úvěru)
40 tis Kč – pozastávka dotace ze Státního fondu životního prostředí za Zelenou stuhu
17,5 tis Kč – státní dotace na zajištění průběhu voleb
V úpravě rozpočtu se také promítá daň za obec jako právnickou osobu. Daň k odvodu činí 253 tis Kč –
uhrazená daň je ale zároveň daňovým výnosem obce, takže se rozpočtuje na straně příjmů i výdajů.
Zastupitelstvo se mohlo k provedeným úpravám vyjádřit, vznést své výhrady apod.
Žádné výhrady a připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č.15/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se zvyšují příjmy
rozpočtu o 529,5 tis Kč, výdaje o 279,5 tis Kč a přebytek ve výši 250 tis Kč.
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se: 0

5/ Schválení přijaté dotace z POV
Přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje
Pro letošní rok 2014 byla obci přidělena dotace z POV v částce 207 000,- Kč na úhradu úroků z úvěrů
přijatých na akce „Výstavba bytů, rekonstrukce čp. 60 Žďár nad Metují“.
Zastupitelé přijetí dotace schválili.
Usnesení č.16/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje přijetí dotace z POV Královehradeckého kraje z dotačního
titulu 4 ve výši 207 000,-Kč za účelem úhrady úroků z úvěru přijatého na akci „Výstavba bytů,
rekonstrukce čp. 60 Žďár nad Metují“.
Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0

6/ Smlouva o pachtu obecních pozemků
Zastupitelstvu obce se předkládá záměr propachtovat pozemky bývalé obecní cesty na Ostaš. Jedná se o
pozemky o celkové výměře cca 8 643 m2 v k.ú. Žďár nad Metují – trvalý travní porost a ostatní plocha.
Tyto pozemky by obec chtěla propachtovat panu Pichovi, který se o pozemky stará a obhospodařuje je.
Navrhujeme uzavřít pachtovní smlouvu, kterou se propachtovatel (obec) zavazuje přenechat pachtýři
pozemky k dočasnému užívání a požívání výnosů a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli
pachtovné dle § 2322 nového občanského zákoníku. Pachtovné je stanovené celkem 2680,- Kč/rok.
Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu 5-ti let s jednoroční výpovědní lhůtou.
Dále pan Pich pronajme obci pozemky pod cestou, která vede na Ostaš. Původní asfaltový povrch, který
je na cestě, je již ve vlastnictví obce. Nájemné je stanovené celkem 2680,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude
uzavřená na dobu 5-ti let s jednoroční výpovědní lhůtou.
Připomínky nebyly vzneseny, proto se přistoupilo k hlasování.
Usnesení: č.17/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje pacht obecních pozemků o celkové výměře 8 643 m2:
parc. č. 1070/2
parc. č. 1070/1
parc. č.1070/3
parc. č.892
parc. č.897/3
parc. č.1073
parc. č.778/3
parc. č.1067/1
parc. č.1081/1

o výměře 1585 m2
o výměře cca 739 m2
o výměře 615 m2
o výměře cca 290 m2
o výměře cca 1353 m2
o výměře 1530 m2
o výměře 474 m2
o výměře cca 745 m2
o výměře cca 1312 m2

(druh pozemku: ostatní plocha)
(druh pozemku: ostatní plocha) – část pozemku
(druh pozemku: ostatní plocha)
(druh pozemku: ostatní plocha) – část pozemku
(druh pozemku: trvalý travní porost) – část pozemku
(druh pozemku: ostatní plocha)
(druh pozemku: trvalý travní porost)
(druh pozemku: ostatní plocha) – část pozemku
(druh pozemku: ostatní plocha) – část pozemku

Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu 5-ti let s jednoroční výpovědní lhůtou. Pachtovné je stanovené
celkem 2680,- Kč/rok.
Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0

7/ Žádost o dotaci na obecní techniku
Starosta předložil k projednání žádost o dotaci, kterou by chtěla obec v letošním roce realizovat.
Jedná se o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na nákup obecní techniky – a to
čistícího stroje na úklid obce. Cena se pohybuje cca 1,5 – 2 mil. Kč. Dotace je ve výši 90%.
Přípravu kompletní projektové žádosti vypracuje firma Východočeská rozvojová, s.r.o., Nové Město nad
Metují. Obec plánuje s firmou dlouhodobou spolupráci ohledně přípravy žádostí o dotace. Připraví se
náměty do budoucna tak, aby se mohl sledovat vývoj dotačních výzev.
Příprava kompletní projektové žádosti je způsobilým výdajem v rámci OP ŽP (tj. při podpoře projektu je až z 90% hrazena z dotace).
Připomínky nebyly vzneseny, proto se přistoupilo k hlasování.:

Usnesení: č. 18/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního
prostředí na nákup obecní techniky – čistícího stroje na úklid obce za cca 1,5 – 2 mil. Kč.
Pro: 7

Proti: 0 Zdržel se:0

9/ Různé
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Starosta seznámil zastupitele s novou smlouvou s firmou EKO-KOM, a.s. Společnost a obec uzavírají
tuto smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s cílem zajistit plnění povinností
zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, které společnost zajišťuje pro své smluvní
partnery, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce.
Usnesení: č. 19/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0

10/ Diskuse s občany
-

-

-

-

starosta informoval občany o blížícím se 3. Svatojánském jarmarku, který se koná 21.6.2014
dále občané byli informováni o kontejneru na posečenou trávu, který je od konce dubna
pravidelně umisťován na kruhové křižovatce v nové části obce; nejčastěji je k dispozici od čtvrtka
do soboty do cca 16,00 hod. Umístění kontejneru je ve zkušebním provozu – umístění kontejneru
se může změnit.
místostarosta seznámil občany s pokračováním opravy komunikace v obci Bukovice a vyřešením
jednosměrného provozu nákladních automobilů přes obec Žďár n.M.; Zhotovitel opravující
komunikaci je neustále upozorňován na přijetí opatření k urychlení postupu prací a dodržení
termínů plnění Smlouvy. Byl zaslán dopis za DSO Policka na kraj - na urychlení opravy
komunikace.
starosta informoval občany o prodeji továrny v obci – 3. kolo již proběhlo, bude 4. kolo
dále byl vznesen dotaz ohledně znečištěné cesty směrem k biostanici; k biostanici se nevyřešila
doprava, je třeba projednat se ZD Ostaš úklid komunikace; v budoucnosti je nutné vybudovat
souběžnou panelovou komunikaci k biostanici
dále byla připomínka k zapáchající dočišťovací nádrži

Protože nebyly další dotazy k diskusi, ukončil starosta dnešní schůzi a poděkoval všem přítomným za
jejich účast.
Ověřoval: Pavel Šubíř
František Dostál
Luboš Šorfa
Vlastimil Dubišar

Zapisovatelka: Jitka Tomanová

