Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 1/2013
Datum: 15.2.2013
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ R. Freibergerová, Bc.Jitka Pohnerová – rozpočtář
Omluveni: 2 členové
Přítomno: 10 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. 01/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 1/2013 v navržené podobě:
1) Rozpočet 2013
2) Hospodaření obce v roce 2012
3) Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2012
4) Různé
5) Diskuse s občany
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1/ Rozpočet 2013
Zastupitelstvu obce předložil starosta k projednání návrh rozpočtu, který připravila J.Pohnerová.
(návrh rozpočtu je přílohou zápisu).
Rozpočet obce byl navržen jako přebytkový:
Příjmy obce by měly v letošním roce činit 8 429 tis.Kč :
- daňové příjmy: 6 368 tis.Kč,
- nedaňové příjmy: 1 934 tis.Kč ( příjmy z využití odpadů, nájmů, úroků,..)
- dotace na provoz úřadu: 127 tis. Kč
Výdaje - běžné provozní výdaje činí 5955 tis. Kč.
Mezi velké položky ve výdajích patří: příspěvky MŠ a ZŠ (1 220 tis. Kč), splátky úvěrů a úroků z již
poskytnutých úvěrů ( 1 682 tis.Kč), mzdy zaměstnanců, brigádníků a odměny zastupitelů ( 1 900 tis. Kč) Dále podrobněji v příloze.
Další položky ve výdajích jsou plánované investiční a kapitálové výdaje: doplatky za rekonstrukci č.p.60,
zateplení MŠ, ve výši 1 394 tis. Kč. Výdaje celkem tedy 7 349 tis. Kč. Celkové prostředky, přijaté i
vydané v roce 2013, jsou vyčísleny na 8 556 tis. Kč.
Vzniklý přebytek v rozpočtu bude použit ke splácení úvěrů přijatých v minulých letech.
Po shrnutí návrhu rozpočtu vyzval starosta ZO k připomínkám. Žádné vzneseny nebyly, proto se mohlo
dát hlasovat.

Usnesení č. 02/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako přebytková
s příjmy ve výši 8 429 000 Kč, výdaji ve výši 7 349 000 Kč a financujícími položkami ve výši
1 080 000 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 2012
Starosta pokračoval dalším bodem programu, ve kterém se budeme věnovat účetní závěrce obce 2012.
Od letošního roku je nutné projednat a schválit účetní závěrku obce za rok 2012. Účetní závěrka se
sestavuje obdobně jako u podnikatelů a obsahuje:
- výkaz zisku a ztráty, který porovnává náklady a výnosy,
- rozvahu – tj. výkaz o majetku, závazcích a pohledávkách
- a přílohu, která poskytuje doplňující informace k hospodaření
Obec v roce 2012 vykázala výnosy ve výši 8,256 mil Kč a náklady ve výši 8,366 mil Kč. Výsledkem
hospodaření roku je ztráta ve výši 110 tis Kč. Tento údaj však nemá pro obec takový význam jako
v podnikatelské sféře, pro obec je důležitější sledování hospodaření roku v závislosti na rozpočet obce,
tedy hospodaření dle příjmů, které obec obdržela a výdajů, které obec skutečně vynaložila.
Z tohoto pohledu: Hospodaření roku 2012 skončilo schodkem ve výši cca 3 485 tis Kč. Vyšší výdaje
byly uhrazeny z poskytnutého úvěru na opravy budovy č.p. 60 na návsi. K financování byly dále
použity přebytky z minulých let ve výši 434 tis Kč.
K 31.12.2012 disponuje obec rezervou ve výši 151 tis Kč.
Podrobněji se hospodařením obce v roce 2012 budeme zabývat na příštím jednání zastupitelstva obce,
kdy musí být toto hospodaření schváleno ještě v rámci závěrečného účtu obce.
Byl poskytnut prostor pro vyjádření případných výhrad či dotazů k závěrce, protože žádné vznešeny
nebyly, dal starosta hlasovat.
Usnesení 03/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2012.
Pro:

6 Proti 0

zdržel se:0

Poté, co zastupitelé odhlasovali účetní závěrku, starosta zmínil úpravy rozpočtu na konci roku 2012
Tyto úpravy provedl starosta na základě zmocnění, které mu zastupitelstvo obce svěřilo. Dne
21.12.2012 starosta upravil rozpočet a to především z titulu zvýšení daňových příjmů obce oproti
předpokladu – vyšší příjmy byly použity především na opravy budovy č.p. 60. Došlo také ke
kompenzaci jednotlivých výdajových položek v rámci oprávnění, kterým starosta disponuje.
Úprava rozpočtu byla následující – zvýšení příjmů o 43220 Kč, zvýšení výdajů o 43220 Kč.
Starosta vyzval ZO k vyjádření případných výhrad. Nikdo žádné výhrady nevznesl, začalo se hlasovat:
Usnesení: č. 04/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují bere na vědomí úpravu rozpočtu ze dne 21.12.2012 provedenou
starostou obce. Rozpočtové opatření č. 9, které zvyšuje příjmy i výdaje obce o 43.220,-Kč,
zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad.
Pro:

6 Proti 0

zdržel se:0

3/ Hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2012
Starosta předal slovo paní Jitce Pohnerové, aby přítomné seznámila s hospodaření v příspěvkových
organizacích obce v minulém roce. Zastupitelstvu obce byl předložen výsledek hospodaření v místní
základní a mateřské škole.
Nejprve paní Pohnerová podala informace týkající se hospodaření v základní škole.
HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Škola obdržela v průběhu roku 2012 na provoz od obce celkem 432 426 Kč, dále obdržela státní dotaci
na krytí mzdových prostředků ve výši 2, 2mil Kč. Výnosy školy činily celkem 2,694 mil Kč. Náklady
organizace činily 2,699 mil Kč. Škola v roce 2012 hradila běžný provoz školy, dále nakoupila drobné
vybavení především 2 interaktivní tabule a vybavení žákovských PC stanic. Dále uhradila první
náklady na úpravu bývalého bytu, který bude sloužit jako družina. Žádné rozsáhlé opravy ani investiční
výdaje nebyly realizovány. Škola nad rámec rozpočtu musela uhradit právě výdaje na bývalý bytový
prostor – zálohy na elektřinu, revize osvětlení apod. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 5 701,49
Kč.
Byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření námitek týkající se hospodaření základní školy. Nikdo
výhrady nezmínil. Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení: č. 05/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje bez výhrad hospodaření školy a účetní závěrku Základní
školy, Žďár nad Metují, okres Náchod sestavenou k 31.12.2012.
Pro:

6 Proti 0

zdržel se:0

Po odhlasování přešla pí.Pohneerová plynule k hospodaření školky, kde byla podobná situace:
HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školka obdržela v roce 2012 od obce na provoz celkem 360 tis Kč. Státní dotace na mzdy činila
1,376.700 Kč. Další příjmy plynuly z prodeje obědů, příspěvku na provoz školky od rodičů a úroků.
Výnosy školky byly 2,094 mil Kč. V rámci mimořádných výdajů byla v roce 2012 zakoupena pračka a
lednice. Ostatní prostředky byly použity výhradně na běžný provoz školky. Celkové náklady za rok
2012 činí 2,206 mil Kč. Školka nad rámec rozpočtu hradila zvýšené mzdové náklady, které nebyly ze
strany mzdové účetní předem přesně specifikovány – jsou to mzdy na úklid, pomocné práce v kuchyni i
dovážku obědů do místní ZŠ, částečně se hradí také platy pedagogických pracovníků za delší pracovní
směny.
Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 112,5 tis Kč. K úhradě ztráty budou použity také přebytky
z minulých let uložené v rezervním fondu ve výši 82 tis Kč.
Reálně tedy činí ztráta 30,5 tis Kč a školka ji musí uhradit ze zvýšeného příspěvku od zřizovatele
v roce 2013.
Připomínky k hospodaření nikdo neměl, zastupitelé hlasovali:
Usnesení: č. 06/2013
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje bez výhrad hospodaření příspěvkové organizace a
účetní závěrku Mateřské školy Žďár nad Metují sestavenou k 31.12.2012.
Pro:

6 Proti 0

zdržel se:0

Na závěr starosta poděkoval Jitce Pohnerové za seznámení s hospodaření příspěvkových organizací
obce a sám potom pokračoval v projednávání dalšího bodu schváleného programu.

4/ Různé
Starosta se vrátil k již dneska projednávanému rozpočtu na rok 2013 aby seznámil přítomné
s plánovanými investičními akcemi, které by obec chtěla letos realizovat. Spojené jsou především
s poskytnutím dotací, které obce získala a dále dle aktuální vzniklé situace.
- Realizace Nové školní jídelny: vzhledem k velkému nárůstu počtu dětí v základní škole, je
třeba operativně řešit tuto situaci. Obec tedy společně s řediteli MŠ a ZŠ projednala návrh o
vybudování nové jídelny pro děti ze školy. V současné době se denně dováží do školy přes 60
obědů a s nárůstem dětí už dále není tato situace udržitelná. Proto bylo zahájeno jednání
s projektantem a dalšími dotčenými orgány, o vybudování jídelny v prostorách současné
knihovny. Budou potřebné stavební úpravy, doplnění sociálního zařízení a také výtahu (pro
snadnější manipulaci s várnicemi z prostor kuchyně do výdejny). Pokud by byly všechny
požadavky splněny, počítá se se zahájením přestavby v měsíci červnu a dále pak přes letní
prázdniny. Od září 2013 by měla být nová jídelna plně k dispozici.
-

Zateplení Mateřské školy: Prostředky ve výši zhruba 970 tis.Kč, které obec získala
z operačního programu životního prostředí, z dotace, o kterou zažádala v roce 2012, budou
využity na zateplení a novou fasádu budovy MŠ. Fond si v současné době žádá předložení
zadávací dokumentace ke schválení, poté bude zveřejněna výzva na stavební práce s tím
spojené. Předpokládaný termín realizace je červen – konec srpna. Probíhající práce budou mít
za důsledek uzavření školky o letních prázdninách.

-

Pořízení technického vybavení: Díky prostředkům, které obec získala „dotací“ za cenu
Vesnice roku 2011 – ocenění Zelená stuha, bude pořízeno technické vybavení k údržbě zeleně
v obci. K tomu budou sloužit kontejnery, do kterých budou moci občané svážet zeleň
( posečenou trávu), která bude následně zdarma odvážena technikou ZD Ostaš do bioplynové
stanice v Č.Metuji. Obcí byla zveřejněna výzva dodavatelům, kteří mohou do konce února 2013
předkládat své nabídky na požadovanou techniku. (nosič kontejnerů o výkonu 5t, 2 ks
kontejnery á 6m³). Náklady na pořízení jsou 400 tis. Kč.

-

Z již probíhající dotace, kterou obec získala v rámci mikroprojektu na spolupráci mezi ČR-PL,
podporu cykloturistiky, bude do obce pořízen mobiliář. K tomu místostarosta dodal, že v obci a
okolí vznikne celkem 8 stanovišť, která budou různě vybavena. (na 3stanovištích – v obci,
bude instalována informační tabule s mapou, stojany na kola a odpadkový koš), na dalších 5
stanovištích obcí k Ostaši, bude umístěna lavice se stolem, odpadkový koš. S touto dotací bude
souviset plánovaný cyklistický den, při kterém budou děti z místní školy a děti z Polska
projíždět novými stanovišti, až na Ostaš. (bude připraven program). Akce je plánována na
květen letošního roku. Z dotace budou pak ještě financována trika a výroba cyklistických lahví
s potiskem.

-

Tento týden byla odevzdána nová žádost o dotaci na Euroregion Glacensis. Jedná se o
spolupráci partnerských obcí (Žďár, V.Petrovice a Suchý Důl) na projekt: Slavnosti, řemesla a
tradiční produkty česko-polského příhraniční. V případě poskytnutí dotace by byl
z finančních prostředků hrazen kulturní program Svatojánského jarmarku: řemeslníci, materiál
pro předvádění řemesel, aj.
Starosta ještě obeznámil přítomné občany o přípravách na další ročník Jarmarku, který se
uskuteční 22.6.2013. Zatím jen nastínil v bodech, které přípravy probíhají.
Po vyčerpání dnešního programu předal slovo občanům, kteří tímto mohli dávat dotazy či
připomínky k diskusi.

5/ Diskuse
V rámci diskuse byl směrován pouze jeden dotaz od občana a sice: Zda obec plánuje v brzké době
opravu či rekonstrukci místního hřiště?
Starosta odpověděl, že v zájmu obce je během letošního roku vypracovat žádost o dotaci (čerpání
dotace z MAS Stolové hory). V případě úspěchu žádosti by bylo možno čerpat prostředky na opravu
hřiště v letech 2014-2018. Zatím není známa přesná podoba, či využití „nového“ hřiště, bude nutné
k tomu vypracovat projektovou dokumentaci. Obec ale do budoucna počítá s investicí do opravy hřiště.
Dále pak sehnat příslušná povolení k realizaci projektu.
Po zodpovězení dotazu nebyla položena žádná další otázka z řad občanů, a proto starosta poděkoval za
účast a veřejné zasedání tímto ukončil.

Ověřoval: Pavel Šubíř
František Dostál
Dáša Vacková

Zapisovatelka: Radka Freibergerová

