Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 2/2015
Datum: 27.3.2015
Přítomni:
6 členů ZO
Pavel Šubíř, Dáša Vacková, Zdeněk Lecnar, Dagmar Ducháčová, Jaroslav Kaufman, Radka
Dubišarová Svatoňová
Omluveni: Mgr. Michal Bureš, František Dostál, Luboš Šorfa
Dále přítomni hosté: ředitel ZŠ Mgr. Jiří Trnovský, ředitelka MŠ Ladislava Pozděnová
Zapisovatelka Jitka Pohnerová
Občané dle presenční listiny: 12
Zahájení
Jednání zahájil starosta obce, přivítal členy ZO a přítomné občany. Konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO a jednání je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu určil osoby:
Pavel Šubíř
Dáša Vacková
Zdeněk Lecnar
Pro dnešní zasedání ZO navrhl program v podobě, ve které byl zveřejněn na úřední desce:
1. Účetní závěrka MŠ za rok 2014
2. Účetní závěrka ZŠ za rok 2014
3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU – konečný výběr dodavatele
4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - úprava
5. BEÚPLATNÉ UŽÍVÁNÍ OBECNÍHO POZEMKU – část pozemku p.č. 437/4
6. Úpravy rozpočtu obce na rok 2015
7. Různé, diskuse
Starosta umožnil program doplnit. Žádné návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 11/2015:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 2/2015 beze změn
v navržené podobě
1.
Účetní závěrka MŠ za rok 2014
2.
Účetní závěrka ZŠ za rok 2014
3.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU – konečný výběr dodavatele
4.
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - úprava
5.
BEÚPLATNÉ UŽÍVÁNÍ OBECNÍHO POZEMKU – část pozemku p.č. 437/4
6.
Úpravy rozpočtu obce na rok 2015
7.
Různé, diskuse
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1/ Účetní závěrka MŠ za rok 2014
2/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2014
Starosta obce předal slovo ředitelům příspěvkových organizací, aby informovali o aktuálním dění
ve školách.
Za Mateřkou školu, Žďár nad Metují vystoupila ředitelka L.P. Ve svém příspěvku uvedla:
- Školka zvažovala provést odhlučnění stropu v ložnici, která je situována pod školní jídelnou.
Po posouzení odborníky bylo od tohoto záměru ustoupeno, protože výsledný efekt úpravy
by nesplnil očekávání. Hluk se přenáší nejen stropem, ale také nosnou konstrukcí svislých
zdí.
- Z úprav, které jsou reálné, ředitelka zmínila: zastřešení vstupního schodiště a malování třídy
o prázdninách, v budoucnu také dovybavit herními prvky školní zahradu,
- Dle ředitelky MŠ by bylo vhodné provést rekonstrukci asfaltového povrchu dopravního
hřiště – ale to je prozatím v jednání, vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je v soukromém
vlastnictví.
- Aktuální stav žáků MŠ je 25, kapacita školky je 28 žáků.
- Školní jídelna má cca 90 strávníků.
Za Základní školu, Žďár nad Metují, okres Náchod vystoupil ředitel Mgr. J.T.. Také on uvedl akce
k realizaci:
- Z drobných úprav jmenoval nátěr zahradního altánu, malování chodby,
- Z nákladnějších akcí bude nutné realizovat odvětrání septiku, postupnou výměnu
akumulačních kamen, doplnění nábytku do školního klubu (školní družiny)
- V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci z MŠMT na zabezpečení vstupů do
školních budov. Akce si včetně projektové dokumentace vyžádá cca 70-80 tis Kč, ale
z dotace lze hradit až 100 % nákladů. Projekt k realizaci bude ještě před podáním žádosti
předložen zřizovateli.
Aktuální stav žáků je 52, od 1.9.2015 bude 56 žáků v 1.-5.ročníku ZŠ.
Starosta ředitelům poděkoval za podrobné informace a předal slovo hlavní účetní J. P., která
přítomné seznámila s výsledky hospodaření škol v roce 2014.
Za obě příspěvkové organizace byly k projednání předloženy veškeré nezbytné dokumenty:
- účetní závěrku tj. výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
- dále inventarizační zprávu
- a zprávu o výsledku finanční kontroly provedené ve škole ze strany zřizovatele.
Z inventarizační zprávy vyplývá, že inventarizace byly provedeny řádně a stavy majetku souhlasí se
stavy zachycenými v účetnictví. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Ze zpráv o provedených finančních kontrolách vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky při
hospodaření s veřejnými prostředky.
Hospodaření mateřské školy
Škola hospodařila s příspěvkem od obce ve výši 550 tis Kč. Z toho 507.800 Kč bylo určeno na
provoz a 42.200 Kč na nákup investičního majetku – myčky nádobí. Školka dále čerpala státní
prostředky především na mzdy.
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 60.279,26 Kč.
V poskytnutém prostoru nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující dotazy.

Usnesení: č. 12/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské
školy, Žďár nad Metují sestavenou k 31.12.2014.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně: zisk 60.279,26 Kč
se přiděluje do rezervního fondu.
Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se: 0

Hospodaření základní školy
Škola hospodařila s příspěvkem od obce ve výši 450 tis Kč. Dále čerpala státní prostředky
především na mzdy a školní pomůcky.
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 22.053, 50 Kč
V poskytnutém prostoru nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující dotazy.
Usnesení: č.13/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
školy, Žďár nad Metují, okres Náchod sestavenou k 31.12.2014.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně: zisk 22.053,50 Kč
se přiděluje do rezervního fondu.
Pro:

6

Proti:

0

zdržel se: 0

3/ Veřejné zakázky malého rozsahu – konečný výběr dodavatele
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání přidělení zakázky s názvem:
"Oprava víceúčelového hřiště a jeho zázemí v obci Žďár nad Metují".
Zadavatelem (obcí Žďár n.M.), byla uveřejněna nabídka s požadavky na stavební a dodavatelské
práce spojené s opravou hřiště a jeho zázemí. Zadavatel oslovil tři dodavatele, kteří v termínu
vypsané zakázky doručili své nabídky.
Jednalo se o tyto tři firmy:
- SMI-ČR group, s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ: 28827627
- Stavitelství – Háněl s.r.o.,Proseč 386, 539 44 Proseč, IČ:01732838
- POPR spol.s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 46509283
Zastupiteli schválená výběrová hodnotící komise, provedla hodnocení doručených nabídek. Z
důvodu nedodržení podmínek zadavatele, vyloučila z hodnocení nabídku firmy Stavitelsví-Háněl
s.r.o. (nedostatky v technických kvalifikačních předpokladech). Zbylé dvě nabídky firem SMI-ČR
group, s.r.o. a POPR spol.s.r.o, hodnotila v rámci hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena.
SMI-ČR group, s.r.o., Broumov
Nabídková cena bez DPH: 1 734 684,- Kč Nabídková cena s DPH: 2 098 968,- Kč
POPR spol.s.r.o., Hradec Králové
Nabídková cena bez DPH: 1 951 444,- Kč Nabídková cena s DPH: 2 361 247,- Kč
Nejnižší nabídkovou cenu nabídl uchazeč: SMI-ČR group, s.r.o., Broumov, jeho nabídka byla
kompletní a v souladu se zadávací dokumentací. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 098 968,- Kč včetně DPH.
Hodnotící výběrová komise navrhuje zastupitelstvu obce Žďár nad Metují, přidělení zakázky na
„Opravu hřiště a jeho zázemí v obci Žďár nad Metují" firmě SMI-ČR group, s.r.o., Bratří Čapků
151, 550 01 Broumov, IČ: 28827627, DIČ: CZ28827627.
V poskytnutém prostoru nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující dotazy.

Usnesení 14/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu: "Oprava víceúčelového
hřiště a jeho zázemí v obci Žďár nad Metují" firmě SMI-ČR group, s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01
Broumov, IČ: 28827627, DIČ: CZ28827627, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu a splnila
všechny požadavky zadavatele. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce.
Pro:

6

Proti:

0

zdržel se: 0

Starosta obce, v souvislosti s výběrem dodavatele stavby, podal přítomným doplňující informace
k realizaci hřiště:
- Pomocí sond byl zjišťován stav podloží hřiště. Stav není uspokojivý a bude nutné povrch
zvednout navezením cca 200 m3 materiálu. Po položení drenáží bude realizován vlastní
víceúčelový povrch hřiště.
- V plánu je také položení nových zpevněných ploch a oprava kabin, zhotoveno bude také
zastřešení nad místem vyhrazeném pro diváky a střídající hráče.
- Realizace by měla proběhnout v termínu duben – červen 2015.
Florbalový team Žďár nad Metují zvažuje uspořádat v červnu open florbalový turnaj na hřišti jako
celodenní akci včetně zápasů pod umělým osvětlením.
4/ Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - úprava
Zastupitelstvu obce byl předložena k projednání směrnice obce Žďár nad Metují č. 4/2015 o
zadávání zakázek malého rozsahu. Zakázky jsou rozděleny do tří skupin dle předpokládané
hodnoty.
U nákupů v první skupině není nutné stanovit výběrovou komisi, nákup lze realizovat formou
objednávky nebo přímého nákupu v obchodě a to na pokyn starosty nebo místostarosty. Týká se
nejmenších zakázek na
- Služby a dodávky do 200 tis bez DPH
- Stavební práce do 600 tis Kč bez DPH
U zakázek vyšší předpokládané hodnoty, bude členy výběrové komise určovat starosta obce.
Výběrová komise hodnotí došlé nabídky po stránce úplnosti a dále dle hodnotících kritérií,
nejčastěji dle nejnižší nabídkové ceny.
O konečném výběru dodavatele rozhoduje:
- starosta obce - u zakázek s nižší předpokládanou hodnotou (tj. v druhé skupině nad 200 u
dodávek a služeb resp. nad 600 tis Kč bez DPH u stavebních prací),
- zastupitelstvo obce – u zakázek s předpokládanou hodnotou:
o v případě dodávek a služeb - nad 800 tis Kč do 2 mil Kč bez DPH
o v případě stavebních prací nad 3 mil Kč do 6 mil Kč bez DPH.
Směrnice zároveň ruší dosavadní úpravu a to směrnici č. 3/2014 s účinností od 1.4.2015.
Usnesení 15/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu směrnici č.
4/2015 s účinností od 1.4.2015.
Pro: 5

5/ Bezúplatné užívání obecního pozemku – část p.č. 437/4

Proti: 1

Zdržel se: 0

Starosta předložil k projednání žádost pana L.H – užívat část obecního pozemku par. č. 437/4
k pastvě koní. Je to v sousedství drážního domku.
V poskytnutém prostoru nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující dotazy.
Usnesení 16/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné užívání části obecního pozemku p.č. 437/4 v obci a k.ú.
Žďár nad Metují k pastvě koní. Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
s vypůjčitelem p. L.H.
Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se: 0

6/ Úpravy rozpočtu obce na rok 2015
Starosta na úvod připomenul, že obec je členem Místní akční skupiny Stolové hory. Z členství a ze
stanov MAS vyplývá také povinnost hradit členský příspěvek, pro rok 2015 činí 6,- Kč/ obyvatele.
Prostředky na úhradu tohoto příspěvku jsou již zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2015.
Starosta předal slovo hlavní účetní. J. Pohnerová předložila návrh rozpočtového opatření č. 1/2015.
- je navrženo upravit rozpočet na straně příjmů a výdajů ve výši 284.810 Kč z titulu daně
z příjmů právnických osob za obce, kterou obec na jedné straně odvádí a na druhé straně je
jediným příjemcem této sdílené daně.
- dále je navrženo přesunout 50.000 Kč z rezervy, která byla vyčleněna na další projektovou
činnost a přípravu investičních akcí, do kapitoly hřiště na přípravu realizace a případné
vícepráce. Závazný ukazatel hřiště se tímto zvyšuje o 50 tis Kč tj. celkem 2.170 tis Kč.
V poskytnutém prostoru nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující dotazy.
Usnesení č. 17/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, kterým se upravují
příjmy a výdaje rozpočtu navýšením o 284.710 Kč.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7/ Diskuse
Po vyčerpání programu poskytl starosta obce občanům a přítomným členům zastupitelstva obce
prostor pro volnou diskusi.
Žádné příspěvky do diskuse nebyly vzneseny.

Ověřili:

Pavel Šubíř

Zapsal:

Bc. Jitka Pohnerová

Zdeněk Lecnar

Dáša Vacková

Dne: 30.3.2015

