Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 1/2015
Datum: 06.03.2015
Přitomni:
7 členů zastupitelstva obce – omluven Luboš Šorfa a Jaroslav Kaufman
Zapisovatelka: Bc. Jitka Pohnerová
Občané v počtu 14 dle presenční listiny
Úvod jednání
Starosta obce přivítal přítomné členy ZO a občany a seznámil je s návrhem programu dnešního
jednání.
Ověřovateli zápisu z jednání jmenoval: Pavla Šubíře, Františka Dostála a Dášu Vackovou.
Usnesení č. 1/2015:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 1/2015 v upraveném
pořadí:
ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA – žádost o dotaci
REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ v roce 2015
BEZÚPLATNÉ NABYTÍ DOMU č.p.132
ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016-2019
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU – jmenování hodnotících komisí
SMĚNA OBECNÍHO POZEMKU – část u čp 82
JEDNOTKA SDHO – zřízení, jmenování velitele
KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ v obci
Různé, diskuse
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se: 0

1/ PROJEKT ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
Starosta přítomné informoval o záměru vybavit obec pro svoz biologicky rozložitelných
komunálních odpadů a to se spolufinancováním z dotačního programu Státního fondu životního
prostředí.
Podrobnosti k projektu:
Název akce: Zlepšení nakládání s BRKO v obci
Záměr:
- rozšíření stávajících sběrných míst v obci – přidat vždy 1 kontejner na biologicky
rozložitelný odpad = celkem 9 kontejnerů
- nákup štěpkovače
- nákup hákového kontejneru s bočním vyklápěčem komunálních nádob o nosnosti 5 – 6 t
- nákup hákového vanového kontejneru 6m3, nosnost 5-6t
Výdaje:
- celkový náklad cca 0,9 – 1,2 mil Kč (dle výsledku výběrového řízení)
- předpokládaný výdej obce z rozpočtu cca 10 % uznatelných nákladů a 40 tis za žádost a
administraci projektu. (celkový náklad obce cca 150 tis Kč)

1

-

zbývajících 90% uznatelných nákladů lze požadovat z Operačního programu Životní
prostředí od SFŽP

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu, a to minimálně v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku. (321/2014 Sb.
s účinností od 1.1.2015).
Starosta doplnil, že pokud s žádostí o dotaci obec neuspěje, bude podána opakovaná žádost na
podzim 2015.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 2/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na akci „Zlepšení nakládání s BRKO v obci“ a v případě přiznání dotace schvaluje
realizaci akce v roce 2015.
Pro: 7

Proti:

Zdržel se: 0

0

2/ Hřiště
Starosta přednesl návrh na realizaci rekonstrukce hřiště. Odhadované náklady cca 2,120 mil Kč.
Bude vypsáno výběrové řízení.
Soupis prací:
- rekonstrukce kurtu – kompletně nový povrch, oplocení
- oprava veřejného osvětlení, chodníků a úpravy veřejného prostranství a zázemí u hřiště –
oprava zpevněných ploch a kabin
Časový harmonogram:
- Zahájení stavby ihned po výběrovém řízení s ohledem na počasí
- Dokončení červen, červenec 2015.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje realizaci rekonstrukce hřiště v celkové částce 2,12 mil
Kč. Tato akce je prioritou rozpočtu obce na rok 2015.
Pro:

7

Zdržel se:0

Proti: 0

3/ BEZÚPLATNÉ NABYTÍ DOMU č.p.132
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem bezúplatného nabytí domu č.p. 132 a to na základě
darovací smlouvy uzavřené mezi vlastníky domu (dárci) a obcí jako osobou obdarovanou.
Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem domu do vlastnictví obce ponese obec.
Existuje varianta dům zbourat, nebo provést jeho rekonstrukci, případně prodat. Tyto varianty a
případné využití domu č.p. 132 budou předmětem dalších jednání po nabytí vlastnických práv a po
kontrole technického stavu domu.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje bezúplatné nabytí domu č.p. 132 do vlastnictví obce
a opravňuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Pro:

2

7

Proti:

0

Zdržel se:0

4/ Návrh rozpočtu 2015
Starosta obce vyzval účetní a rozpočtářku Bc. Jitku Pohnerovou, aby přítomné seznámila s návrhem
rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu obce byl předem zveřejněn na úřední desce a zastupitelé obce
jej obdrželi písemně před jednáním.
Rozpočet na rok 2015 obsahuje:
Příjmy celkem
A počítá se zapojením prostředků /přebytků z minulých let
Výdaje celkem činí
z toho:
Prioritně se bude z rozpočtu obce hradit rekonstrukce hřiště
Na přípravu dalších investičních akcí bylo vyčleněno
Ostatní výdaje = běžné výdaje činí
V roce 2015 činí splátky úvěrů

8 823,10 tis Kč
1 211,90 tis Kč (financování +)
8 879 tis Kč
2 120 tis Kč
567 tis Kč
6 192 tis Kč
1 156 tis Kč (financování -)

Rozpočet je navržen jako schodkový – výdaje jsou větší než příjmy. Schodek bude hrazen
z přebytků minulých let. Zapojení přebytků je rozpočtováno v celkové výši 1 211,90 tis Kč a z toho
1 156 tis Kč bude použito k úhradě splátek - jistin úvěrů.
Oproti zveřejněnému návrhu byly zastupitelstvu předloženy následující přesuny rozpočtovaných
prostředků:
- Vyčlenit prostředky na nákup vybavení ve dříve zmiňovaném projektu Zlepšení nakládání
s BRKO v obci ve výši 167 tis Kč. Částka se přesune z prostředků na přípravu dalších
investic v roce 2015 (tj. dle návrhu 567 tis Kč / po změně 400 tis Kč).
- Přesunout prostředky určené na ústřednu místního rozhlasu do odvětví 33 – Kultura (v
návrhu zahrnuto v kapitole 363 Komunální služby, veřejné osvětlení).
- Přesunout očekávaný doplatek dotace na zajištění voleb z kapitoly Přijaté dotace do kapitoly
Nekapitálové příjmy.
Paní Pohnerová dále informovala, že obec disponuje ještě dalšími finančními prostředky, které se
do rozpočtu na rok 2015 nezapojují a tvoří rezervu pro další období nebo mimořádné události.
-

Cca 391 tis Kč z přebytků min. let
Cca 438 tis Kč uloženo na účtu cizích prostředků (vybrané kauce z nájemních bytů)

Některé výdaje – podrobné informace k závazným ukazatelům po přesunech:
Provoz škol včetně oprav školních budov
1 100 tis Kč
Inženýrské sítě (kanalizace a silnice)
500 tis Kč
- z toho oprava komunikace za tratí
230 – 300 tis Kč
Kultura, knihovna, obecní dům č.p. 60
685 tis Kč
- z toho: Jarmark a rodáci
150 tis
Bytové a nebytové hospodářství
495 tis Kč
- z toho Opravy bytů (nové TV antény)
41 tis
Komunální služby
458 tis Kč
- Demolice nebo údržba domu čp. 132
80 tis Kč
Mzdy, odměny členům ZO a veřejná správa
2 379 tis Kč
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Ostatní výdaje
Na odpadové hospodářství bylo vyčleněno
- Z toho na biologické odpady

108 tis Kč
634 tis Kč
167 tis Kč

K návrhu rozpočtu a navrženým přesunům prostředků nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 5/2015:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočet obce jako schodkový s příjmy 8 823,10 tis
Kč, výdaji 8 879 tis Kč a financujícími položkami v souhrnné výši 55,9 tis Kč.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 dle přílohy č. 1 – tj.
limity, které nelze bez souhlasu zastupitelstva obce překročit.
Pro:

7

Zdržel se: 0

Proti: 0

5/ Rozpočtový výhled
Paní Pohnerová stručně přednesla návrh rozpočtového výhledu pro období let 206 – 2019. Kromě
běžného provozu je část prostředků vyčleněna k realizaci následujících akcí:
částka v mil Kč

akce

Rekonstrukce č.p. 60 (zahrnuje zřízení ubytovny v II.NP a úpravu sálu)
Příprava dalších investic, projektů, studií a žádostí o dotaci
Sklad komunální techniky – nákup, rekonstrukce
Výstavba ing. sítí pro další bytovou výstavbu v obci

4,535
0,2
0,8
1,553

realizace

2016–2018
2016 -2017
2016 -2019
2018 -2019

Kromě uvedených akcí výhled obsahuje běžné opravy a údržbu majetku, které jsou zahrnuty
v běžných výdajích (třída 5).
Rozpočtový výhled dále obsahuje informaci o dlouhodobých závazcích a jejich dopadech na
hospodaření obce – tj. výše roční splátky a výše úrokové sazby v následujících letech.
V poskytnutém prostoru vznesla občanka dotaz, zda se ve výhledu počítá s výstavbou nové obecní
kanalizace. Starosta informoval, že akce není ve výhledu obsažena. Stavba je ve stadiu zpracování
projektové dokumentace a dosud nebylo vydáno stavební povolení. S ohledem na finanční náklady
nebude možné stavbu zahájit a realizovat pouze z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtový výhled na období let 2016 – 2019.
Pro:

7 Proti: 0

6/ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU – jmenování hodnotících komisí
Starosta obce zahájil výběr dodavatele stavby na akce:
Oprava místní komunikace v obci Žďár nad Metují
Předpokládaná hodnota zakázky:
230 tis Kč
Realizace:
1.4.-30.6.2015
Forma:
výzva třem dodavatelům
Oprava víceúčelového hřiště a jeho zázemí v obci Žďár nad Metují
Předpokládaná hodnota zakázky:
2,6 mil Kč
Realizace:
1.4.-30.9.2015
Forma:
výzva třem dodavatelům
4

Zdržel se:0

V souladu s vnitřním předpisem obce je nutné, aby zastupitelstvo obce stanovilo výběrovou komisi.
Starosta navrhujeme složení: starosta, místostarosta, Zd. Lecnar.
Případného náhradníka (z důvodu nepřítomnosti nebo podjatosti některého ze členů výběrové
komise) stanoví starosta.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují stanovuje výběrovou komisi pro hodnocení zakázek malého
rozsahu na stavební práce ve složení:
Starosta, místostarosta a Zdeněk Lecnar.
V případě nepřítomnosti nebo podjatosti některého z členů stanoví starosta obce náhradníka z řad
členů zastupitelstva obce
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

7/ Směna pozemků u kovárny
Starosta předložil záměr směnit pozemek u kovárny. Jde o část obecního pozemku u č.p. 82. Občan
užívá obecní pozemek a náhradou poskytne část své zahrady k rozšíření obecní komunikace
v zatáčce u kovárny.
Na základě vzneseného dotazu starosta upřesnil, že náklady na geodetické měření a rozdělení pozemku
ponese Obce Žďár nad Metují.

Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje směnu pozemků u č.p. 82 – část obecního pozemku
p.č. 66/1 bude směněna za část pozemku p.č. 67 a to bezúplatně. Zastupitelstvo obce opravňuje starostu k
uzavření směnné smlouvy.
Pro:

7

Zdržel se:0

Proti: 0

8/ Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – JSDH obce Žďár nad Metují
Místostarosta obce seznámil přítomné s problematikou zajištění požární ochrany v obci.
Úkoly protipožární ochrany na území obce by měla zajišťovat obcí zřízená jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce – zkratkou JSDH obce Žďár nad Metují. Jednotka je zahrnuta do
požárního poplachového plánu kraje a je nedílnou součástí plošného pokrytí území hasičskými
jednotkami.
Místostarosta navrhl schválit zřízení JSDH obce Žďár nad Metují dle platných právních předpisů
včetně velitele.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky ani dotazy.
Usnesení 9/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Žďár nad Metují a
bere na vědomí jmenování velitelem JSDH obce Žďár nad Metují pana Martina Zemana.
Pro:

5

7 Proti:

0

Zdržel se:0

9/ KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ v obci
Zastupitelstvu obce se předkládá návrh na stanovení místa konání slavnostních obřadů, zejména pak
sňatečných obřadů. Toto je důležité zejména pro matrikáře, který musí rozlišit, kde se sňatek
uzavře. Na zastupitelstvem schváleném místě proběhne přípravné řízení bez žádosti a bez poplatku.
V případě konání sňatku mimo stanovené místo musí snoubenci vyplnit žádost a uhradit správní
poplatek.
Starostou navržené místo je budova na návsi č.p. 60, kde budou možné obřady v kanceláři OÚ, v
prostorách Žďárské hospůdky (k tomu určených) nebo na sále.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 10/2015

Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje dle §11a), odst.3 zákona č. 301/2000 Sb., o
matrikách, jménu a příjmení, místo pro konání slavnostních obřadů - budovu č.p. 60 v obci Žďár
nad Metují.
Pro

7

, proti 0

, zdržel se 0

10/ Diskuse, Různé
Po vyčerpání programu vyzval přítomné k diskusi.
Občan se dotazoval, zda hřiště po nákladné rekonstrukci bude využité
Starosta odpověděl, že hřiště bude užívat základní škola i místní mateřská škola,
v odpoledních hodinách školní družina, sokol a zájmové skupiny sportovců. Bude možné
hřiště využívat pro tenis, minikopanou, nohejbal, volejbal i pro florbal, který má v obci
širokou hráčskou základnu. V zimě se počítá s ledovou plochou k bruslení. Starosta dále
uvedl, že se počítá s osobou, která bude mít hřiště na starosti – správce hřiště.
Občan vznesl dotaz ke sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Starosta doplnil, že jejich sběr bude zajištěn prostřednictvím kontejnerů o objemu 1100
litrů hnědé barvy. Likvidace odpadů proběhne na bioplynové stanice ZD Ostaš nebo
v kompostárně. Pro likvidaci větví se použije štěpkovač a drť se využije k mulčování obecní
zeleně.
Občan se dotazoval, kdy proběhne jarní úklid obce prostřednictvím nového zametacího stroje.
Starosta uvedl, že úklid komunikací bude zahájen v příštím týdnu.
Po vyčerpání dotazů a příspěvků do diskuse starosta obce jednání ukončil.

Ověřili:

Pavel Šubíř

Zapsal:

Bc. Jitka Pohnerová
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František Dostál

Dáša Vacková
Dne: 13.3.2015

