Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 3/2014
Datum: 8.8.2014
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ R. Freibergerová
Omluveni: 0 členů
Přítomno: 8 občanů
Zápis:
Zahájení jednání
Starosta na úvod zasedání přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany na letošním třetím
veřejném zasedání. Konstatoval, že schůze je usnášení schopná, jelikož je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
Starosta navrhl úpravu program dnešního jednání, oproti vyvěšenému programu, jež byl zveřejněn. Byl
přidán jeden bod programu: Doplnění podkladů pro žádost ze SFŽP na zametací stroj pro obec Žďár nad
Metují.
Starosta poskytl prostor členům ZO i občanům, aby se k programu a ke změnám mohli vyjádřit. Určil
ověřovatele zápisu: P. Šubíře, F. Dostála a D. Vackovou. Výhrady ke změně programu nebyly, proto
přešel starosta k hlasování.
Usnesení č. 20/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2014 v upravené podobě:
1) Úpravy rozpočtu na rok 2014
2) Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
3) Schválení finančního daru oblastní Charitě Červený Kostelec
4) Schválení Kanalizačního řádu obce
5) Schválení doplněných podkladů pro žádost ze SFŽP na zametací stroj pro obec Žďár nad Metují
6) Různé
7) Diskuse s občany
Pro: 8

Proti: 0 Zdržel se: 0

1/ Úpravy rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvu obce starosta předložil k projednání úpravy rozpočtu na rok 2014 – jde o rozpočtové
opatření s pořadovým č. 2.
Rozpočet se upravuje na základě skutečnosti k 31.7.2014 a zpřesněním výhledu na druhé pololetí roku
2014.
Rozpočet se upravuje na základě skutečnosti k 31.7.2014 a zpřesněním výhledu na druhé pololetí roku 2014.
Navržené zvýšení příjmů o 186.510 Kč –. Ve zvýšení příjmů je zahrnuto:
50 tis Kč
finanční dar od Veby
68 tis Kč
zpřesnění výnosů z pronájmu nebytových prostor a obecního vybavení
20 tis Kč
finanční dar hejtmana kraje v rámci Vesnice roku za česko-polskou spolupráci
33 tis Kč
finanční příjmy příměstského tábora, (částka se ale objeví také ve výdajích)
Zbývající částku navýšených příjmů cca 15 tis tvoří drobná zpřesnění rozpočtu v různých kapitolách
Ve výdajích se rozpočet zvyšuje o 267.000 Kč – v navrženém zvýšení výdajů je zahrnuto:
250 tis Kč
zvýšení prostředků na opravu komunikace na Ostaš
33 tis Kč
výdaj k zajištění příměstského tábora (částka je bez mezd)
4,5 tis Kč
finanční dar na hospicovou péči
4,5 tis Kč
finanční příspěvek na činnost florbalového týmu Žďár nad Metují
-25 tis Kč
úspora na spotřebě plynu v budově OÚ

(Částka na nákup židlí a stolů na sál cca 220 tis Kč a částka na projekt víceúčelového hřiště cca 30 tis Kč jsou
zahrnuty již ve schváleném rozpočtu a není nutné je měnit.)
Rozdíl mezi příjmy a zvýšenými výdaji bude uhrazen z přebytků, které byly vytvořeny v minulých letech. Celkem
bude z přebytků použito 80.490 Kč.
Další úpravy rozpočtu proběhnou pravděpodobně až po volbách.

Přítomní občané a zastupitelé obce se mohli vyjádřit ústně.
Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto se mohlo dát hlasovat.
Usnesení: č. 21/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2014, kterým se upravuje
rozpočet obce na straně příjmů zvýšením o 186.510 Kč, na straně výdajů zvýšením o 267.000 Kč.
K zajištění zvýšených příjmů budou použity přebytky minulých období ve výši 80.490 Kč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se:0

2/ Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta předložil zastupitelstvu obce směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ve smyslu § 12, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění zákona č. 55/2012 Sb., o
veřejných zakázkách /dále jen zákon/, tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 1 mil. Kč bez DPH
a veřejných zakázek na stavební práce pod 3 mil. Kč bez DPH.
Tato směrnice vymezuje přesná pravidla a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek:
- v hodnotě nepřesahujících 200 000,- Kč bez DPH na dodávky a služby
- v hodnotě nepřesahujících 500 000,- Kč bez DPH na stavební práce
Pověřenou osobou je starosta nebo místostarosta.
Výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky.
U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.
- v hodnotě od 200 001,- Kč bez DPH do 800 000,- Kč bez DPH na dodávky a služby
- v hodnotě od 500 001,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH na stavební práce
Pověřenou osobou je starosta nebo místostarosta.
Výzva třem dodavatelům k předložení cenové nabídky.
Znění výzvy bude zveřejněno na úřední desce obce, webových stránkách obce.
Zastupitelstvo stanoví výběrovou komisi (nejméně tříčlennou, přičemž nejméně jeden z členů musí mít
odborné vzdělání).
- v hodnotě od 800 001,- Kč bez DPH do 1 000 000,- Kč bez DPH na dodávky a služby
- v hodnotě od 2 000 001,- Kč bez DPH do 3 000 000,- Kč bez DPH na stavební práce
Pověřenou osobou je starosta nebo místostarosta.
Výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky.
Znění výzvy bude zveřejněno na úřední desce obce, webových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce stanoví výběrovou komisi s minimálním počtem 3. členů pro posouzení a hodnocení
nabídek; alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění.
O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo se mohlo k výše uvedené směrnici vyjádřit, vznést své výhrady apod.

Žádné výhrady a připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 22/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje směrnici č.3/2014 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Pro: 8

Proti: 0

zdržel se:0

3/ Schválení finančního daru oblastní Charitě Červený Kostelec
Obec byla oslovena Hospicem Anežky České v Červeném Kostelci, který je nestátním zdravotnickým
zařízením, s žádostí o poskytnutí finančního daru. Tyto prostředky pomohou zachovat provoz tohoto
zařízení, které v minulosti použilo již několik místních občanů, ale i občanů z blízkého okolí v jejich
nelehké životní situaci.
Finanční dar je určen na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice
Anežky České.
Starosta tedy vyzval přítomné členy zastupitelstva k vyjádření názoru na poskytnutí daru a jeho výši. Po
kratší diskusi bylo rozhodnuto o poskytnutí daru ve výši 4 500.,- Kč.
Usnesení č. 23/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Červený
Kostelec, středisku Hospic Anežky České ve výši 4 500,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0

zdržel se:0

4/ Schválení Kanalizačního řádu obce
Jako další bod programu starost předložil zastupitelům nový kanalizační řád, a to z důvodu ukončení
platnosti stávajícího kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád byl vypracován firmou VaK Náchod, s.r.o.
Kanalizační řád obce Žďár nad Metují byl schválen MěÚ Náchod, odborem životního prostředí
s platností do 30.6.2017. K tomuto datu bude muset být kanalizační řád aktualizován a upraven tak, aby
byl v souladu s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a bude muset být znovu
schválen.
Dotazy o případné doplnění tohoto bodu nebyly.
Usnesení: č. 24/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Kanalizační řád obce s platností do 30.6.2017.
Pro: 8

Proti: 0

zdržel se: 0

5/ Schválení doplněných podkladů pro žádost ze SFŽP na zametací stroj pro obec
Žďár nad Metují
Starosta informoval ZO a přítomné občany, o rozhodnutí ministra životního prostředí, jež učinil 5.8.2014.
MŽP schvalovalo žádosti na projekty podané v rámci Operačního programu Životního prostředí. Obec se
svojí žádostí o zametací stroj, byla zařazena do tzv. zásobníku žádostí, při čemž, dle pravidel SFŽP, ty
žádosti, které budou doplněny o potřebné dokumenty a zrealizovány ještě do konce roku 2014 (i
s profinancováním), budou automaticky ze zásobníku žádostí vyjmuty a dotace jim bude přidělena. Proto by

bylo dobré doložit potřebné dokumenty a učinit následné kroky (výběrové řízení) v daných lhůtách, jak
budou žadatelé dotací vyzvány SFŽP.
Dále zastupitelstvo obce stanovilo výběrovou komisi s počtem 4 členů – pro posouzení a hodnocení
nabídek na zametací stroj pro obec ve složení Pavel Šubíř, František Dostál, Bc. Vlastimil Dubišar
(splňuje odbornost) a Ing. Jan Tomek.
Starosta poskytl prostor pro případné dotazy, žádné vzneseny nebyly.

Usnesení č. 25/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje dodání potřebných dokladů pro vydání Rozhodnutí SFŽP
o poskytnutí dotace – na Zametací stroj pro obec Žďár nad Metují – 14228202 – CZ.1.02/2.1.00/14.26225
v daných termínech. Závazně schvaluje profinancování 100% předpokládané podpory do konce roku
2014. Dále schvaluje výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku zametacího
stroje pro obec Žďár nad Metují ve složení: Pavel Šubíř, František Dostál, Bc.Vlastimil Dubišar, Ing. Jan
Tomek.
Pro:8

Proti: 0

zdržel se:0

6/ Různé
- Žádost FBT Žďár nad Metují o příspěvek
Florbalové družstvo – FBT Žďár n.M. žádá o poskytnutí finančního příspěvku mládeži provozující
sportovní činnost – florbalovému týmu Žďár nad Metují – na činnost, startovné v Primátor AFL
lize Broumov případně na nové dresy.
Rozpočet na nové dresy je cca 8000,- Kč. Starosta povolil užití Žďárského obecního znaku na dresy.
Jedná se také o propagaci naší obce. Nemalé výdaje jsou také spojené s hrazením startovného cca 3500,/rok. Hráči si hradí dopravu na zápasy, pronájem tréninkové haly v Polici n.M. (360,- Kč/hod.), ……
-

Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva k vyjádření názoru na poskytnutí příspěvku a jeho výši.
Bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku ve výši 4 500.,- Kč.
Usnesení č. 26/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FBT Žďár nad Metují na
sportovní činnost ve výši 4 500,- Kč.
Pro:8 Proti: 0

zdržel se:0

Než předal starosta slovo přítomným občanům, poinformoval ještě o plánech ZO, které by chtěli splnit
ještě v tomto volebním období, případně s čím se bude dále zabývat nové zastupitelstvo, po říjnových
volbách.
- doplnit žádost o dotaci na zametací stroj
- pokračovat v jednání s panem Pichem, ve věci opravy cesty na Ostaš (především uzavření Pachtovní
smlouvy a smlouvy o pronájmu). (Zatím má obec vypracovaný předběžný rozpočet na opravu této
komunikace)
- nákup 200 kusů židlí na velký sál
- zprovoznění nové místní knihovny (od října)

7/ Diskuse s občany
- dotaz občanky: provoz na místní komunikaci „na Rovinkách“, především pak nepřehledná zatáčka u
Takačů. Vozidla, zde nedodržují povolenou rychlost 30 km/h, čímž ohrožují chodce a především pak děti.

Je možno řešit například retardéry – zpomalení před zatáčkou, případně zrcadlo?
Starosta: veškerá instalace dopravních značek na komunikacích se musí řešit s dopravním inspektorátem,
retardéry jsou hlučné a v zimním období by znemožňovaly údržbu komunikace. Je možné zatím požádat
Policii ČR o namátkové kontroly řidičů.
Původní dotaz občanky byl přítomným občanem doplněn o další problémové úseky na komunikacích
v obci: např. provoz a dodržování rychlosti na novém sídlišti (obytná zóna) Starosta upozornil, že občané
byli již několikrát informováni o povolené rychlosti v dané lokalitě – znovu tedy bude zveřejněno
v místním zpravodaji – i s nevhodným parkováním na těchto ulicích.
Na toto téma byl ještě zmíněn přechod pro chodce u MŠ – místostarosta doplnil, že již v minulosti bylo
v záměru obce, ale bylo zamítnuto inspektory.
Další občan doplnil dotaz o možnost instalace zrcadla na komunikaci na Českou Metuji – pod viaduktem.
Zde je velice nepřehledný úsek. Místostarosta slíbil projednání s p.Kultem z dopravního inspektorátu a
případnou montáž by obec zrealizovala.
Starosta také zmínil, že probíhá jednání kvůli poničené vozovce (v důsledku předešlé objížďky). Dotčené
obce vznesly požadavky a vyčíslily škody na vozovkách – bude sjednána náprava – kvůli zdlouhavým
řízením, to ale nebude do konce tohoto roku. Dále bude upozorněno na schůzi DSO na neudržovanou
zeleň podél Ždárské ulice – z důvodu špatné viditelnosti.
- občan se ptá: Byla by nutná oprava vydláždění břehu zdejšího toku Dunajka. Místy padají kameny ze
zdi do koryta potoka, dále by byl vhodný výřez dřevin v korytě. Starosta – bude znovu osloveno Povodí
Labe, které má danou věc na starost, a bude požádáno o vyjádření k danému problému. V současné době
provádí pracovníci Povodí Labe, výřez trávy a dřevin v korytě Dunajky směrem od Jenků ke Slovákovým.
- dalšího občana zajímal údajný prodej bývalé továrny v obci: Starosta doplnil informaci, že skutečně
došlo k prodeji nemovitosti ve vypsané dražbě, ale podrobnější informace zatím nemá.

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

Zapisovatelka: Radka Freibergerová

