Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 1/2014
Datum: 7.2.2014
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová
Omluveni: 2 členové
Přítomno: 12 občanů

Zápis:
Zahájení jednání
Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany na letošním prvním veřejném zasedání.
Konstatoval, že schůze je usnášení schopná, jelikož je přítomno 6 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, Dáša Vacková a vyzval ZO k hlasování o programu veřejného zasedání.
Usnesení č. 01/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 1/2014 v navržené podobě:
1) Rozpočet 2014
2) Hospodaření obce v roce 2013
3) Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2013
4) Zrušení předkupního práva k pozemku
5) Převod členského podílu v bytovém družstvu nájemců
6) Různé
7) Diskuse s občany
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1/ Rozpočet 2014
Zastupitelstvu obce předložil starosta k projednání návrh rozpočtu, který připravila J. Pohnerová.
(Návrh rozpočtu je přílohou zápisu).
Rozpočet obce je navržen jako přebytkový, příjmů je více než výdajů – ale přebytek bude použit ke
splácení úvěru přijatých v minulých letech :
Příjmy obce by měly v letošním roce činit 8 695 tis. Kč :
- daňové příjmy: 6 330,40 tis. Kč,
- nedaňové příjmy: 2249,00 tis. Kč ( příjmy z využití odpadů, nájmů, úroků,..)
- dotace na provoz úřadu: 115,60 tis. Kč
Výdaje obce by měly v letošním roce činit 7 717 tis. Kč:
- běžné provozní výdaje činí 6277 tis. Kč.
Dále podrobněji v příloze.
- další položky ve výdajích jsou plánované investiční a kapitálové výdaje: 1440 tis. Kč.

Např.:
-

Rekonstrukce č.p.60 (zřízení kanceláře OÚ, knihovny)
Nákup komunální techniky – traktor
Pořízení nových stolů a židlí na sál
Oprava komunikací

Splátky úvěrů – jistiny – si vyžádají 1156 tis. Kč a k jejich splácení bude nutné použít také 178 tis. Kč
přebytků z minulých let.
Položky financování tedy činí 978 tis. Kč (a jsou hrazeny z vyšších příjmů rozpočtu).
Pro zajištění financování roku 2014 má obec ještě další rezervu – přebytky předchozích let ve výši cca
250 tis. Kč a dále očekává další zdroje financování – především 150 tis. Kč. K úhradě úroků z úvěru (z
Programu obnovy venkova HK kraje).
Rozpočet se bude v průběhu roku zpřesňovat a upravovat.
Po shrnutí návrhu rozpočtu vyzval starosta ZO k připomínkám. Žádné vzneseny nebyly, proto se mohlo
dát hlasovat.
Usnesení č. 02/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový
s příjmy ve výši 8 695 000 Kč, výdaji ve výši 7 717 000 Kč a financujícími položkami ve výši
978 000 Kč. Zastupitelstvo obce dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle jednotlivých tříd
v případě příjmů a dle odvětví v případě výdajů a to dle předloženého návrhu rozpočtu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2/ Hospodaření obce v roce 2013
a) Úpravy rozpočtu na rok 2013
Starosta pokračoval dalším bodem programu – úpravami rozpočtu 2013. Na konci roku 2013 došlo
k úpravám rozpočtu. Tyto úpravy provedl starosta na základě zmocnění, které mu zastupitelstvo obce
svěřilo. Dne 20.12.2013 starosta upravil rozpočet a to především z titulu zvýšení daňových a dalších
příjmů obce oproti předpokladu
Zvýšení příjmů
Daňové
+ 99.000
Ostatní příjmy + 22.200

Zvýšení výdajů
Provoz MŠ
Provoz ZŠ
Údržba bytů, VO a další
Celkem
+ 121 200 celkem
Vyšší příjmy byly z části odloženy do dalších let

40.000
30.000
35.690
105 690

Úprava rozpočtu byla následující – zvýšení příjmů o 121 200 Kč, zvýšení výdajů o 105 690 Kč.
Usnesení: č.3/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují bere na vědomí úpravu rozpočtu ze dne 20.12.2013 provedenou
starostou obce. Rozpočtové opatření č. 7, které zvyšuje příjmy roku 2013 o 121 200 Kč, zastupitelstvo
obce schvaluje bez výhrad.
Pro: 6

Proti: 0

zdržel se:0

b) Hospodaření obce v roce 2013
Dalším bodem programu je hospodaření obce v roce 2013.
Příjmy celkem 9 813 903 Kč
Obec je částečně financována ze státního rozpočtu a také z vlastní činnosti. Největší objem prostředků
obci plyne z podílu na daňových výnosech státu a z příjmů za místní poplatky vybírané obcí. Obec je
financována také z dotací. Ve vlastní činnosti plynou příjmy především z pronájmu bytového a
nebytového fondu.
Příjmy roku 2013:
Daňové příjmy včetně místních poplatků 6 426 479
Dotace
1 290 087
Nájem z bytů a nebytových prostor
1 812 152
Ostatní příjmy
285 185
Příjmy celkem 9 813 903 Kč
Výdaje a splátky úvěrů celkem 9 368 272 Kč
Obec musí ze zákona o obcích financovat nejrůznější činnosti, musí pečovat o rozvoj obce, o kulturní,
společenské, vzdělávací a další potřeby svých obyvatel. Výdaje se sledují především podle jednotlivých
oblastí činnosti – např. zvlášť v oblasti školství, zvlášť v oblasti bytového a nebytového hospodářství,
kanalizace, veřejného osvětlení apod.
Často se používá pojem mandatorní výdaje. To jsou výdaje povinné (nezbytně nutné pro provoz obce),
„přikázané“ z povinností uložených obci ze zákona. Dále má obec výdaje investiční.
Běžný provoz obce v roce 2013 dle oblastí
Školství
1 342 800
Bytové a nebytové hospodářství, budovy škol
309 623
Svoz odpadu, údržba obce, ing. sítě, osvětlení
738 302
Kulturní činnosti a sál, spolky, hasiči, sport
415 825
Obecní úřad
597 928
Zastupitelstvo obce
658 559
Zaměstnanci a brigády
1 125 136
Mezinárodní spolupráce – mobiliář a řemesla
548 932
Úvěry – splátky a úroky
1 667 033
Běžné výdaje 7 404 138
Investiční výdaje v roce 2013
Zateplení MŠ, úprava jídelny
1 252 760
Rekonstrukce čp 60 – doplatek prací r. 2012
283 760
Nákup komunální techniky
427 614
Investice celkem 1 964 134 Kč
Výsledek plnění rozpočtu 2013
Obec za rok 2013 vykazuje přebytek příjmů nad výdaji a to ve výši 445 631 Kč.
Účetní závěrka obce může být schválena až po auditu – tedy bude projednána na dalším veřejném
zasedání ZO.

3/ Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2013
Starosta seznámil přítomné s hospodařením v příspěvkových organizacích obce v minulém roce.
HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – hospodaření bez dotace a nákladů na mzdy hrazené státem
Škola obdržela v průběhu roku 2013 na provoz od obce celkem 510 tis Kč. Z těchto prostředků škola
hradí běžný provoz. V roce 2013 byly nakoupeny žákovské lavice a vybavení do třetí třídy.
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 41 tis Kč. Z toho bude 34,6 tis Kč použito k úhradě ztráty
předchozích let.
Podrobně bude účetní závěrka školy projednána na příštím zasedání ZO. Musí totiž proběhnout
veřejnoprávní kontrola, které je plánována až na příští týden.
HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – hospodaření bez dotace a nákladů na mzdy hrazené státem
Školka obdržela v roce 2013 od obce na provoz celkem 669 tis Kč. Další příjmy plynuly z prodeje
obědů, příspěvku na provoz školky od rodičů a úroků. Tyto prostředky (celkem 1 026 152 Kč) byly
použity výhradně na běžný provoz školky.
Běžné provozní náklady bez nákladů na mzdy hrazené státem činily 977 tis Kč.
Školka v roce 2013 vytvořila zisk ve výši 43 tis Kč. Z toho bude 30,5 tis Kč použito k úhradě ztráty
minulých let.
Podrobně se bude účetní závěrka školky schvalovat na příštím zasedání ZO.

4/ Zrušení předkupního práva k pozemku
Starosta předložil žádost pana Karla Dohnala o zrušení předkupního práva obce k pozemkům p. č.
475/30 a 475/29 v obci a k.ú. Žďár nad Metují. Předkupní právo bylo sjednáno v době, kdy p. Dohnal
pozemek kupoval k další výstavbě.
Od záměru řadové výstavby ustoupil, požaduje zrušení předkupního práva a pozemky odprodá
k výstavbě dvou samostatných rodinných domů.
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č. 4/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje zrušení předkupního práva k pozemkům 475/29 a
475/30 v obci a k.ú. Žďár nad Metují.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Převod členského podílu v bytovém družstvu nájemců
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání převod členského podílu v bytovém družstvu
nájemců Žďár nad Metují. Pan Jaroslav Osoba chce členský podíl k bytu číslo 15 převést na dceru.
Jako nový člen družstva musí převzít veškeré povinnosti dosavadního člena, musí splácet další členský
vklad a přispívat do provozního fondu družstva.
O převodu bude ještě rozhodovat členská schůze Bytového družstva, ale také obec jako spoluvlastník
domu a člen družstva se musí k převodu vyjádřit.
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č. 5/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje převod členského podílu v Bytovém družstvu nájemců –
bytu č. 15 čp. 195 z pana Jaroslava Osoby na dceru.
Pro: 6 Proti:

0

Zdržel se: 0

6) Různé
- Schválení strategického rozvojového plánu obce
Starosta předložil ke schválení „Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují“. Strategický plán je
jedním ze základních dokumentů územního celku obce, vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku
v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený
obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického,
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním
smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů, tak, aby obec prosperovala jako
celek.
Strategický rozvojový plán je zpracován do roku 2020. (Strategický plán je přílohou zápisu)
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č.6/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014
-2020.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:0

- Žádost o dotaci na Zrestaurování pomníku Žďár nad Metují
Starosta seznámil přítomné s návrhem žádosti o dotaci na zrestaurování pomníku před školou. O dotaci
se bude žádát na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, z programu 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se
zejména o obnovu staveb jako je „Památník obětem dvou světových válek“ před školou. Obec zažádá o
dotaci na zrestaurování pomníku z dotačního titulu č. 4 – „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci“.
Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.
Podání žádosti na zrekonstruování pomníku Žďár nad Metují je v celkové výši cca do 200 tis. Kč.
Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit
dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
I když dotaci nezískáme bude se pomník restaurovat z vlastních financí obce.
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č.7/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje podání žádosti z Podprogramu MMR ČR – 117D815 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova - Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci - v celkové výši cca do 200 tis. Kč na „Zrestaurování pomníku Žďár nad Metují“.
Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:0

- Zařazení správního území obce Žďár n. M. do územní působnosti MAS
Stolové hory 2014 - 2020
Starosta vysvětlil činnost Místní akční skupiny Stolové hory. V současné době se připravují
programové dokumenty pro možnost čerpání evropských dotací v příštím programovém období 2014 –
2020. Současně se připravují i podmínky čerpání pro jednotlivé subjekty v České republice. Místní
akční skupiny v celé ČR musí projít standardizací, budou muset splnit podmínky, které jim budou
stanoveny a po té budou předkládat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SKVMR nebo

také SCLLD). Pro zdárný průběh standardizace je třeba souhlas všech obcí se zařazením svého
správního území do území působnosti MAS na období 2014 – 2020.
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č. 8/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje zařazení správního území obce Žďár nad Metují do
územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory na období 2014 - 2020 a souhlasí s realizací ISÚ
MAS Stolové hory na období 2014 – 2020 ve svém správním území.
Pro: 6

Proti:

0

zdržel se:0

- Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na nákup knih do
výměnného fondu Knihovny města Police n. M. v rámci regionálních
knihovnických služeb na rok 2014 a další roky
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku na nákup knih do výměnného fondu v rámci
regionálních knihovnických služeb. Zřizovatel obecní knihovny se zavazuje poskytnout na rok 2014
pověřené knihovně finanční dotaci ve výši 7 117,- Kč, která bude použita na nákup knih a časopisů.
Výpočet dotace byl stanoven podle počtu obyvatel obce a to 11,- Kč na jednoho obyvatele. Tato
smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že výše příspěvku bude obnovována doplňkem pro každý
další rok.
- Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č. 9/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci regionálních knihovnických
služeb.
Pro:

6

Proti:

0

zdržel se:0

7) Diskuse s občany
- byl vznesen dotaz týkající se opravy komunikace v obci Bukovice a následné objížďky přes obec
Žďár nad Metují. – Bude se řešit se SÚS.
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: Jitka Tomanová

