Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 3/2013
Datum: 26.6.2013
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ Bc. J. Pohnerová, R. Freibergerová
6 občanů

Zápis:
Zahájení jednání
Starosta přivítal zastupitele a přítomné občany na dnešním veřejném zasedání. Oznámil, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva, schůze je tedy usnášeníschopná. Starosta navrhl doplnění
programu o dva body: Úpravy rozpočtu, Změny v MŠ Přítomni se mohli s úpravě programu vyjádřit.
Nikdo nevznesl žádné námitky. Ověřovateli zápisu byli starostou určení: P. Šubíř, F. Dostál, V.Pohner.
Výhrady ke změnám programu nebyly, starosta vyzval ZO k hlasování
Usnesení 21/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2013 v upravené
podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCHVÁLENÍ AKCÍ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2014
PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU ŽĎÁR N.M.
POVĚŘENÍ STAROSTY OBCE ODDÁVÁNÍM – V SOULADU S § 4 ZÁK.Č.94/1963
ÚPRAVY ROZPOČTU
ZMĚNY V MŠ
RŮZNÉ
DISKUSE S OBČANY
Pro:7 Proti:0 Zdržel se: 0

1/ Schválení akcí v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
Starosta předložil k projednání několik žádostí o dotace, které by chtěla obec v roce 2014 realizovat.
- Z dotačních programu pro Obnovu venkova Královéhradeckého kraje, by chtěla obec požádat v
dotačním titulu dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – dotace na
vybudování nové místní knihovny a nových kanceláří obecního úřadu, které by vznikly
v prostotách 2NP budovy na návsi, č.p. 60. V současné době byla místní knihovna uzavřena –
z důvodu rekonstrukce původních prostor na novu jídelnu ZŠ. Stávající podmínky kanceláří OÚ
jsou nevyhovující. O tuto dotaci se žádalo i v roce 2013 – bohužel mezi podanými žádostmi
ostatních neuspěla. Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na zhruba 1 mil. Kč. Přičemž
polovina nákladů je hrazena z poskytnuté dotace.
- Další dotací z POV – dt4 – Dotace úroků z úvěrů – ve výši až 150.tisíc, o tuto částku by chtěla
obec žádat i v roce 2014, jež by použila na úhradu úroků z úvěrů, které obec splácí (celkovou
částku zhruba 460.000,-Kč, kterou je třeba vyčlenit na splácení úvěrů). Letos jsme s žádostí na
úroky uspěli a POV nám poskytl částku 150.tis. , o které je možno ponížit předpokládané výdaje v
rozpočtu.

-

V rámci Operačního programu životního prostředí by v oblasti podpory 4.1. – Zkvalitnění náklady
s odpady (dotace na sběrné dvory), by chtěla obec připravit projekt a zažádat o tuto dotaci na
vybudování mobilního sběrného dvora s veškerým vybavením (kontejnery, traktor…).
Předpokládané náklady cca 6.mil Kč.Z čehož 90% finančních prostředků hradí fond, zbytek je
financován rozpočtem obce. Důvodem pro vybudování mobilního svěrného dvora, je zlepšení
kvality nakládání s odpadem v obci, zkulturnění prostředí sběrného dvora. V současné době
proběhla pracovní schůzka starosty se zástupci firmy, která by byla schopna vypracovat projekt na
sběrný dvůr. Vše je zatím ve fázi shromažďování údajů. Přesto má obec zájem o podání žádosti
v této oblasti finanční podpory.
Starosta poskytl prostor pro vyjádření připomínek či dotazů k tomuto bodu. Žádné vysloveny
nebyly, proto vyzval ZO k hlasování:

Usnesení č. 22/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje akce v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2014.
Dotace z POV- dt1: Obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti, dt 4: Dotace úroků z úvěrů,
a z OPŽP – oblast podpory 4.1.- Zkvalitnění nakládání s odpady
Pro: 7 Proti:0

Zdržel se:0

2/ Převod členského podílu v Bytovém družstvu nájemců Žďár nad Metují
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce žádost o převod členského podílu v Bytovém družstvu
nájemců Žďár nad Metují. Mezi stávajícím členem družstva p. Prouzou J. a novým členem družstva pí.
Langhamerovou P.
Převod členského podílu byl projednán na schůzce Bytového družstva, dne 26.6.2013, se souhlasem
všech přítomných členů družstva.
Pan Prouza svůj členský podíl v družstvu prodává z důvodu prodeje části dvojdomku. V obci koupil nový
RD. Nabyvatelka členských práv. pí Langhamerová, byla předem seznámena s povinnostmi a závazky
vůči bytovému družstvu a zavázala se k jejich dodržování.
Ze zastupitelů neměl nikdo žádné připomínky, starosta vyzval ZO k hlasování.
Usnesení: č. 23/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje dohodu o převodu členského podílu mezi p. Prouzou a
pí.Langhamerovou.
Pro: 7

Proti: 0

zdržel se:0

3/ Pověření starosty obce oddáváním – v souladu s §4 zák.č.94/1963 o rodině, v platném znění
Starosta vyslovil žádost o umožnění funkce, související s oddáváním, která je v souladu s § 4 zákona
č.94/1963, o rodině. Ten opravňuje starostu oddávat novomanžele na katastru obce Žďár nad Metují.
Žádá tedy zastupitele o pověření v této funkci. ZO neměli připomínek či výhrad.

Usnesení č.24/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují pověřuje starostu obce pana Pavla Šubíře oddáváním – výkonu
přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s §4 zák. č. 94/1963, o rodině v platném znění.
Pro:

7 Proti: 0

Zdržel se: 0

4/ Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvu obce předložila účetní k projednání úpravy rozpočtu. Z důvodu běžného zpřesnění
rozpočtového výhledu dojde k několika málo úpravám. Především se týkají nepřesně odhadnutých
příjmů z loterií a výherních automatů, které obec díky změně zákona, dostává od státu. Dle předběžně
plánované výše 16 tis. Kč je tento příjem 20.tis.Kč.
Z tohoto důvodu je třeba rozpočet upravit na straně příjmů + 20.tisíc Kč. (přijaté finanční prostředky
budou použity jako rezerva k případným závadám na veřejném osvětlení).
Proto se rozpočet ihned upraví o – 20.tis Kč.
Dalším příjmem, který obec získala, plyne z poskytnutých sponzorských darů na již zmiňovanou akci:
Svatojánský jarmark – kdy díky sponzorům a snaze starosty, obec obdržela finanční dary ve výši
25.100 Kč. Tyto prostředky budou použity k úhradě večerního kulturního programu, především na
hudební skupinu Zelenáči. Ve výsledku bude rozpočet upraven rozpočtovým opatřením č.3 na straně
příjmů i výdajů o částku 45.100,- Kč. Žádné námitky k úpravám rozpočtu nezazněly, proto se dalo
hlasovat.
Usnesení: č.25/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Změny v MŠ
Starosta informoval o skutečnostech týkajících se změn provozu školní jídelny v Mateřské školy, Žďár
nad Metují, která vznikne v nových prostotách budovy. (místo stávající knihovny). Jelikož se děti ze
Základní školy, budou stravovat v nové školní jídelně.(v MŠ) je třeba provést změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení. Zrušit výdejnu v budově ZŠ, kam se v současné době obědy dovážely.
K úpravě zápisu v rejstříku škol zastupitelé neměli námitek, starosta vyzval členy k hlasování.
Usnesení č. 26/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje zrušení školní jídelny – výdejny na adrese Žďár nad
Metují č.p.73, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Žďár nad Metují, s účinností od 1.9.2013.
Pro: 7

Proti:0

Zdržel se: 0

Další úpravy, které je třeba vykonat v souvislosti s nově vzniklou jídelnou, ze změna ve zřizovací
listině příspěvkové organizace MŠ – starosta tedy navrhuje schválení dodatku č.1 ke zřizovací listině,
(ze dne 30.10.2009), kde budou přesně specifikovány činnosti MŠ. Ani k těmto úpravám nebylo
připomínek.
Usnesení č. 27/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje a vydává dodatek č.1 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola, Žďár nad Metují s účinností od 1.9.2013.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6/ Různé:
Tradice a řemesla – proběhl 22.6.2013, a i když nám ráno nebylo počasí moc nakloněno. Z tohoto
důvodu s původně plánovaných stánků přijala asi polovina. Během dopoledne se počasí umoudřilo a
akci navštívilo odhadem přes 1000 lidí. Akce se celkově obcí hodnotí jako vydařená. Návštěvníci zatím
sdílí stejný názor. Program a vše bylo dle plánu. Díky zapojení všech spolků, které obec má, byla
podpořena jejich činnost finančně. Obec bude pro příští rok připravovat další ročník akce opět
s obměnou programu. U kovárny probíhaly ukázky tradičních řemesel: kovář, řezbář,
sochař,…Návštěvníci shlédli původní vybavení staré kovárny…
Vesnice roku- minulý týden proběhlo hodnocení přihlášených obcí v soutěži Vesnice roku. Dneska
byly oznámeny výsledky: Naše obec obdrží diplom za příhraniční spolupráci. Starosta je spokojen
s výsledkem prezentace obce, která byla předvedena. Hodnocení komise je různé a v některých
oblastech bychom s názorem komise nebyli určitě za jedno. Ale obec má další zkušenost.
Kuchyně v MŠ – díky přestavbě nové jídelny, bude dovybavena kuchyň v MŠ o nové
elektrospotřebiče. Zatím si obec nechala zpracovat cenovou nabídku. Bude třeba ještě propočítat
rozvržení pracovních úvazků v kuchyni, případně bude třeba je navýšit – z důvodu zvýšení počtu
strávníků od 1.září.
6/ Diskuse s občany:
Vzhled sběrného dvora: občan J.O. upozornil na nevyhovující vzhled současného sběrného dvora,
především na tlející zeleň, která tvoří louže. Občané potom nemohou odváženou zeleň vysypat na
potřebná místa. Starosta reagoval na tento dotaz, že si je vědom současného stavu a proto má zájem
pořádat o dotaci, která by řešila tento problém. Zatím bylo přislíbeno ZD Ostaš, že bude docházet
nárazově ke shrnutí tlející zeleně na hromadu.
Veřejné osvětlení: občan J.P. se dotázal na rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě u kravína pod
Ostašem. Zda dojde a případně kdy dojde k jeho instalaci a zároveň se dotázal na výspravu komunikace
v tomto úseku.
K osvětlení je třeba si udělat finanční rozpočet, nyní nejsme schopni zafinancovat tuto oblast. Obec má
v plánu, že v budoucnu dojde na rekonstrukci celkového veřejného osvětlení. To by potom daný
problém jistě řešilo.
Starosta již v minulosti řešil stav komunikace – zatím bohužel nejsou finanční prostředky na jejich
opravu, alespoň ne ve velké míře. Pokud se bude v obci nějaký úsek komunikace vyspravovat, alespoň
provizorně, dojde i na tuto komunikaci.
Protože nebyly další dotazy k diskusi, ukončil starosta dnešní schůzi a poděkoval všem přítomným za
jejich účast.

Ověřovatelé:
Pavel Šubíř
František Dostál
Viktor Pohner
Zapisovatelka: Radka Freibergerová
Ve Žďáře nad Metují dne 26-6-2013

