Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 3/2015
Datum: 12.6.2015
Přítomni: 6 členů ZO
Pavel Šubíř, František Dostál, Jaroslav Kaufman, Dáša Vacková, Luboš Šorfa, Zdeněk Lecnar
Omluveni: Mgr. Michal Bureš, Radka Dubišarová Svatoňová, Dagmar Ducháčová
Zapisovatelka Jitka Pohnerová
Občané dle presenční listiny: 4
Zápis
Zahájení
Jednání zahájil starosta obce. Přivítal přítomné členy ZO a občany. Konstatoval, že veřejné zasedání
zastupitelstva obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina členů ZO.
Starosta určil ověřovatele zápisu: Pavel Šubíř, František Dostál, Dáša Vacková
Starosta navrhl doplnit program o bod Dotace Zlepšení nakládání BRKO v obci. Program schůze po
doplnění přečetl a vyzval přítomné k podání dalších návrhů, případně k vyjádření připomínek.
Žádné nebyly vzneseny.
Usnesení č. 18/2015:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2015 po doplnění
v následující podobě
1.
Závěrečný účet obce za rok 2014
2.
Účetní závěrka obce za rok 2014
3.
Úpravy rozpočtu obce na rok 2015
4.
Dotace Zlepšení nakládání s BRKO v obci
5.
Provozní řád hřiště – informace občanům
6.
Informace občanům – Jarmark
7.
Diskuse
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1/ Závěrečný účet obce za rok 2014
Starosta předal slovo Bc. Jitce Pohnerové, aby přednesla další tři body jednání.
Zastupitelstvu obce se překládá k projednání závěrečný účet obce. Je to komplexní dokument, který
shrnuje hospodaření obce v roce 2015. Obsahuje veškeré účetní výkazy včetně informací o
hospodaření zřízených příspěvkových organizací, dále informace o dotacích a nakládání s obecním
majetkem. Závěrečný účet je upraven zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Veškeré dokumenty byly zveřejněny před jednáním na elektronické úřední
desce a byly k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Základní údaje za rok 2014
Příjmy rozpočtu
12,2 mil Kč
Výdaje
9,9 mil Kč
Obec vytvořila přebytek, část byl použitý k úhradě úvěrů. Zbylý přebytek roku 2014 činí 1,077 mil
Kč a je určen pro použití v příštích letech.

Přebytky celkem ( i z předchozích let), uložené na běžných bankovních účtech činily k 31.12.2014
1,6 mil Kč.
V roce 2014 byly realizovány akce:
Rekonstrukce č.p. 60 II.etapa – přemístění kanceláře OÚ a knihovny
Komunální technika (Zametací stroj a nákup traktoru)
Oprava komunikace na Ostaš
Vybavení stoly a židle na sál
Z běžných výdajů:
- Školství
- Bytové hospodářství – včetně úroků z úvěrů

900 tis Kč
2 500 tis Kč (dotace 1,9 mil)
630 tis Kč
170 tis Kč

1 100 tis Kč
500 tis Kč

Přijaté dotace
Zametací stroj
1 900 tis Kč
Dotace k úhradě úroků z úvěru
207 tis Kč
Dotace na výkon státní správy, školství a volby
154 tis Kč
Dotace na česko – polské projekty:
- Podpora aktivní cykloturistiky z předchozích let 334 tis Kč
- Slavnosti, řemesla a tradiční produkty
316 tis Kč.
Přezkum hospodaření proběhl ve dvou dnech 1.12.2014 a 20.5.2015. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Oproti předchozímu roku se mírně snížily ukazatele hospodaření obce:
podíl zastaveného majetku klesl o jeden procentní bod a činí 52,99 %
podíl závazků na rozpočtu obce klesl o 3,5 % a činí 11,30 %
Přítomným byl poskytnut prostor pro vyjádření. Žádné dotazy a připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení: č. 19/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro:

6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Účetní závěrka obce za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka sestavená k 31.12.2014. Účetní závěrka
obsahuje:
Výkaz zisku a ztráty
Rozvahu
Přílohu
Ke schválení se dále předkládá:
- Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
- Inventarizační zpráva
Paní Pohnerová upozornila, že bližší informace o hospodaření byly obsaženy v předchozím bodě.
Další komentář neposkytla, ale vyzvala přítomné k vyjádření svých dotazů a připomínek. Žádné
nebyly vzneseny a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení: č.20/2015
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje účetní závěrku obce Žďár nad Metují sestavenou
k 31.12.2014.
Pro: 6

Proti:

0

zdržel se: 0

3/ Úpravy rozpočtu obce na rok 2015
Zastupitelstvu obce se předkládá k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2/2015. Oproti
schválenému rozpočtu jsou navrženy následující změny:
Zvyšují se příjmy o 50 tis – za pronájem sálu a dary poskytnuté na zajištění jarmarku.
Zvyšují se výdaje o 50 tis a to konkrétně:
-

Zvyšují se výdaje o 150 tis kč na parkoviště a chodníky u hřiště a na opravy kabin (areál
celkem 2,32 mil Kč)

-

Snižují se výdaje o 100 tis Kč na přípravu dalších investičních akcí.

I po změnách zůstane nadále v rozpočtu rezerva na přípravu a projektové dokumentace dalších
investičních akcí ve výši 250 tis Kč a dále jsou k dispozici přebytky z minulých let až do výše 390
tis Kč.
Přítomní byly vyzváni k položení doplňujících dotazů a připomínek. Žádné nebyly vzneseny.
Usnesení 21/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, kterým se zvyšují příjmy a výdaje
rozpočtu o 50 tis Kč.
Pro: 6

zdržel se: 0

Proti: 0

4/ Dotace: Zlepšení nakládání s BRKO v obci
Starosta podal informaci o přidělení dotace na akci Zlepšení nakládání s BRKO v obci. Připomenul,
že projekt již byl v zastupitelstvu obce projednáván při schvalování rozpočtu na rok 2015 a podal
stručné informace o akci. Zlepšení nakládání s biologicko-rozložitelnými odpady v obci zahrnuje
umístění nových kontejnerů určených pro odpad ze zahrádek (především posečenou trávu). Dále
zahrnuje nákup svozového kontejneru a štěpkovače, který bude schopen rozdrtit větve. Nákup
vybavení se předpokládá v hodnotě cca 1,2 mil Kč, z toho dotace kryje max 90%. Cílem je sebrat
biologický odpad a dřevěné štěpky použít k mulčování obecních pozemků a obecní zeleně.
Starosta navrhl projekt realizovat a požádal o vyjádření členy ZO. Uvedl, že prostředky na
spolufinancování akce jsou již zahrnuty ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. Poskytl místo pro
doplňující dotazy a připomínky, ale žádné nebyly vzneseny.
Usnesení 22/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a realizaci záměru „Zlepšení nakládání s BRKO
v obci“.
Pro: 6

Proti:

0

zdržel se: 0

5/ Provozní řád hřiště
Starosta informoval občany a členy ZO a plánovaném otevření hřiště a návrhu provozního řádu
hřiště. V současné době je provozní řád téměř dokončen, v pondělí 8.6.2015 byl diskutován
v zastupitelstvu obce. Cena za pronájem kurtu činí 50,- Kč/ hod. Další ceny např. za pronájem
sportovních pomůcek – míčů apod. budou obsaženy v ceníku.
Konečnou podobu provozního řádu hřiště schválí starosta po zapracování všech připomínek.
Starosta poskytl místo pro doplňující dotazy a připomínky. Žádné nebyly vzneseny.

Usnesení 23/2015
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k vydání provozního řádu hřiště a ceníku za užívání
hřiště. Zastupitelstvo obce dále schvaluje vznik funkcí správce hřiště a zástupce správce hřiště.
Funkce budou vykonávat osoby na dohody uzavřené mimo pracovní poměr a budou podřízení
místostarostovi obce.
Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se: 0

6/ Informace občanům
Starosta poskytl občanům další informace o aktuálním dění v obci.
Jarmark
Starosta pozval přítomné občany na Jarmark, který se koná 20.6.2015. Letošní ročník bude doplněn
o výstavu historické vojenské techniky. Program bude tradičně na návsi – trhy a kulturní program; u
hasičárny – od 13:00 hod program pro děti, lezecká stěna, malování na obličej, keramická dílna; u
kovárny – ukázky řemesel, skupina Polická 5; za kovárnou – výstava historické vojenské techniky.
Občerstvení bude zajištěno na několika místech v obci i na bývalém koupališti.
Aktuálně se zastupitelstvo obce zabývá:
Problematikou bytového domu čp. 13 na návsi, jehož vlastníci uvažují o prodeji domu. Není
prioritou obce dům koupit, ale na druhé straně se musí zvážit, zda majitelé domu jsou dlouhodobě
schopni udržet uspokojivý vzhled domu na návsi a dlouhodobě uspokojit potřeby bydlení pro
spolehlivé a neproblematické skupiny nájemníků. Nákup bude předmětem dalších jednání.
Dalším problémem je potřeba parkování a garážování obecní komunální techniky, která se neustále
rozrůstá. Možností je odkoupení hospodářských budov u statku čp. 32. Zastupitelé obce tyto
prostory navštívili a prohlédli. Nákup bude předmětem dalších jednání.

7/ Diskuse
Starosta obce vyzval členy ZO a přítomné občany k diskusi. Žádné příspěvky do diskuse ale nebyly
vzneseny.
Po vyčerpání programu starosta poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Ověřili:

Pavel Šubíř
František Dostál
Dáša Vacková

Zapsal:

Bc. Jitka Pohnerová

Dne: 15.6.2015

