Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 5/2014
Datum: 15.12.2014
Přítomno:
6 členů ZO, omluveni Dagmar Ducháčová, Dáša Vacková, Luboš Šorfa
Zapisovatelka
11 občanů

Zápis:
Zahájení, schválení programu, určení ověřovatelů zápisu
Jednání zahájil starosta obce, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a zasedání
je usnášeníschopné. Starosta určil ověřovatele zápisu: Pavel Šubíř, František Dostál,
Radka Dubišarová Svatoňová.
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem a poskytl místo pro vyjádření. Žádné návrhy
na změnu a doplnění programu nebyly vzneseny.
Usnesení č. 31/2014:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 5/2014 v navržené
podobě
1.
vyhláška o místním poplatku za komunální odpad na rok 2015
2.
úpravy rozpočtu roku 2014
3.
rozpočtové provizorium na rok 2015
4.
kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
5.
pověření starosty k oddávání
6.
diskuse
Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:

0

1/ Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad na rok 2015
Znění vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad se oproti předchozímu roku nemění. Bylo
navrženo zachovat dosavadní výši poplatku i osvobození a úlevy.
Skutečnosti, které dosud platí a je navrženo jejich zachování pro rok 2015:
Výše poplatku
- 500 Kč/osobu a rok
- 500 Kč se hradí i za prázdný byt či dům a za dům k rekreaci
- 350 Kč hradí osoba, student školy se sídlem mimo okres Náchod – slevu je možné uplatnit
pouze na základě potvrzení o studiu.
Osvobození od poplatku
- Osoby, které se dlouhodobě zdržují mimo obec a jejichž trvalý pobyt v obci je pouze
evidenčního charakteru – a to na základě čestného prohlášení či jiného potvrzení, že se
v obci skutečně nezdržují
- Narození a přistěhovaní občané jsou osvobozeni vždy v kalendářním pololetí, ve kterém
k narození či přistěhování došlo
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 32/2014:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním
poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku v roce 2015 činí 500 Kč.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Úpravy rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvu obce byly předloženy k projednání úpravy rozpočtu na rok 2014 – jde o rozpočtové
opatření s pořadovým č. 6.
Byly navrženy jen drobné úpravy rozpočtu (upravení nepřesného odhadu na skutečnost roku 2014):
Navýšení příjmů i výdajů o 188 tis Kč
- očekává se zvýšení především daňových příjmů
zároveň navýšení výdajů (v rozpočtu byly výdaje podhodnoceny a ve skutečnosti jsou vyšší):
- odměny členům ZO zvýšení o
40 tis Kč,
- vybavení do nové kanceláře Oú zvýšení o 70 tis Kč,
- svoz odpadu
53 tis
- opravy vybavení v pohostinství
25 tis Kč
K návrhu rozpočtového opatření č. 6 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 33/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se upravují
příjmy a výdaje rozpočtu navýšením o 188 tis Kč.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh rozpočtového opatření č. 7:
Očekává se, že do konce roku budou ještě přijaty prostředky z daňových výnosů – možná až 100 tis
Kč, a možná bude přijata dotace z Euroregionu Glacensis cca 300 tis kč. Tyto příjmy je navrženo
ponechat pro použití v příštích letech.
K návrhu rozpočtového opatření č. 7 nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 34/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014, kterým se zvyšují
příjmy rozpočtu o 400 tis Kč a zároveň se odkládají na položky financování k použití v příštích
letech.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Rozpočtové provizorium 2015
Dle rozpočtového provizoria se hospodaří v roce 2015 do data schválení rozpočtu (tj. cca do
poloviny února). Navržená pravidla rozpočtového provizoria byla zastupitelům odeslána již před
zasedáním a přítomným občanům předložena v tištěné podobě.
Na běžný provoz je vyčleněno v roce 2015 5,9 mil Kč – z toho může být v době rozpočtového
provizoria vydána pouze 1/12 měsíčně. Na větší akce je vyčleněno 2,1 mil Kč. Splátky úvěru budou
činit 1,1 mil Kč a hradí se v měsíčních splátkách.
V době rozpočtového provizoria:
- obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá
na hospodárnost a efektivní vynakládání prostředků
- hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv

-

přednostně poskytuje příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (za I.čtvrtletí roku
2015 lze poskytnout max. ¼ provizoriem schváleného příspěvku – tj. školce 137 tis Kč ,
škole 112 tis Kč.

Informace k rozpočtovému provizoriu okomentovala rozpočtářka a poskytla přítomným místo pro
připomínky a dotazy. Žádné nebyly vzneseny.
Usnesení č. 35/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelům obce byla předložen návrh, který upravuje kompetenci starosty obce k úpravám
rozpočtu. Návrh předpokládá, že úpravy rozpočtu může starosta v rámci schválených kompetencí
provádět samostatně bez dalšího souhlasu zastupitelstva obce, ale dodatečně je dává zastupitelstvu
obce na vědomí.
Byly navrženy následující kompetence:
- bez finančního limitu pro úpravy rozpočtu, při kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů
rozpočtu.
Připomínky a diskuse:
Závazné ukazatele rozpočtu stanovuje vždy zastupitelstvo obce. Jedná se o limity stanovené pro
konkrétní odvětví (např. § 5512 požární ochrana), pro skupiny odvětví (např. § 3612 – 3613
bytové a nebytové hospodářství), nebo pro konkrétní akce (např. položka 6121 – rekonstrukce
hřiště apod.). Zastupitelstvem stanovené limity závazných ukazatelů nesmí starosta obce při
úpravách rozpočtu překročit.
- bez finančního limitu v případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (dotace) za podmínky, že ve výdajích rozpočtu je již schválen vlastní podíl obce na
spolufinancování dotované akce – k bodu nebyly připomínky.
- do výše 400 tis Kč v případě výdajů nutných k zajištění běžného chodu obce zejména
v případech havárií nebo stavu nouze – k bodu nebyly připomínky.
- do výše 150 tis Kč v ostatních případech, kdy dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu
za podmínky, že změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, nebo budou vyšší
výdaje kompenzovány vyššími příjmy rozpočtu nebo přebytky minulých let.
Připomínky a diskuse:
byla diskutována potřeba stanovit tuto kompetenci, zda není finanční limit příliš vysoký, zda
nejsou dostatečná oprávnění starosty obce navržená v předchozích bodech apod. Potřebnost této
kompetence se nepodařilo dostatečně zdůvodnit a z návrhu byla vyškrtnuta.
Na základě vznesených připomínek byl návrh na místě nově formulován a předložen ke schválení
v upravené podobě.

Usnesení č. 36/2014:
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
- bez finančního limitu pro úpravy rozpočtu, při kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů
rozpočtu
- bez finančního limitu v případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (dotace) za podmínky, že ve výdajích rozpočtu je již schválen vlastní podíl obce na
spolufinancování dotované akce
- do výše 400 tis Kč v případě výdajů nutných k zajištění běžného chodu obce zejména
v případech havárií nebo stavu nouze
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby úpravy rozpočtu provedené v jeho kompetenci předkládal
zastupitelstvu obce na vědomí na nejbližším zasedání ZO.
Schválením usnesení se ruší dosavadní rozsah kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových
opatření.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Pověření starosty obce oddáváním
Předkládá se žádost starosty obce o prodloužení pověření k oddávání. Sňatečný obřad se uzavírá dle
občanského zákoníku před orgánem veřejné moci – konkrétně před starostou nebo místostarostou
obce, za podmínky, že alespoň jeden snoubenec je přihlášen k trvalému pobytu v obci a sňatek se
koná ve správním obvodu obce Žďár nad Metují dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení v platném znění.
Usnesení č. 37/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce kompetenci k výkonu orgánu veřejné moci při
uzavírání manželství v rámci sňatečného obřadu dle občanského zákoníku a v souladu s jinými
právními předpisy.
Pro: 6

Proti:

0 Zdržel se: 0

6/ Diskuse
V diskusi starosta nejprve informoval přítomné členy a občany o aktuálním dění v obci:
- v roce 2015 obec podá žádosti o dotace především na nákup komunální technicky z Operačního
programu životního prostředí či podobných titulů, na rekonstrukci hřiště, na zateplení hasičárny
apod.
- v roce 2015 jsou plánovány dvě významné kulturní akce: 20.6.2015 Svatojánský jarmark,
5.9.2015 proběhne Sraz rodáků
Zastupitelka podala podnět, že na obecním webu by měl vzniknout kalendář všech akcí konaných
v obci. Do kalendáře by bylo vhodné shromáždit informace od všech spolků, od obce jako
provozovatele kulturního sálu, od místního pohostinství, školy, školky apod., aby v budoucnu
nedocházelo ke kolizi termínů (např. vypouštění balónků Ježíškovi dne 12.12.2015 od 15:30 hod
korigovalo s návštěvou školní družiny v Domově důchodců v Polici nad Metují a tyto děti stíhaly
obě akce jen s velkými obtížemi).
Občané vznesli dotaz na stavební úpravy domu č.p. 123 u továrny. Starosta odpověděl, že o
probíhajících stavebních úpravách nemá bližší informace. Veškeré stavební činnosti patří do
kompetence stavebního úřadu v Polici nad Metují. Dále připustil, že některé stavební činnosti
podléhají stavebnímu povolení a měly by být prováděny pouze se souhlasem stavebního úřadu a
následně kolaudovány, aby nebránily řádnému užívání stavby.

Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny.
Po vyčerpání programu a diskusních příspěvků starosta oficiální část zasedání zastupitelstva obce
ukončil.
Následovalo promítání fotografií z fotokroniky obce, kterou vede pan Martin Zeman. V obrazech
představil akce, které se konaly v druhém pololetí roku 2013.

Zapsal:

Bc. Jitka Pohnerová
Dne: 17.12.2014

Ověřili:

Pavel Šubíř

František Dostál

Radka Dubišarová Svatoňová

