Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 3/2012
Datum: 11.6.2012
Přítomno: 8 zastupitelů obce Žďár nad Metují
R. Freibergerová (pracovnice OÚ)
Přítomno: 10 občanů

Zápis:
Zahájení jednání
Starosta na úvod zasedání přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany, dnes již podruhé
v prostorách místní Základní školy. Konstatoval, že schůze je usnášení schopná, jelikož je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO.
Starost navrhl úpravu program dnešního jednání, oproti vyvěšenému programu, jež byl zveřejněn.
Byly přidány dva body programu: Finanční dar Domovu důchodců, a Občanské sdružení Pro Ostaš.
Starosta poskytl prostor členům ZO i občanům, aby se k programu a ke změnám mohli vyjádřit.
Určil ověřovatele zápisu: P. Šubíře, F. Dostála a D. Vackovou. Výhrady ke změně programu nebyly,
proto přešel starosta k hlasování.
Usnesení 25/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje program veřejného zasedání č. 3/2012 v upravené
podobě:

1)Závěrečný účet obce 2011
2)Úpravy rozpočtu na rok 2012
3) Veřejnoprávní smlouva – Poplatky za správní řízení
4)Výběrové řízení na provozovatele místního pohostinství
5) Nesouhlas s těžbou břidlicových plynů
6) Finanční dar Domovu důchodců
7) Občanské sdružení Pro Ostaš
8)Různé
9)Diskuse

Pro: 8 Proti 0

Zdržel se: 0

1/ Závěrečný účet obce 2011
Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Je to komplexní
dokument, který obsahuje informace o hospodaření obce, nakládání s obecním majetkem, dotacemi a
zahrnuje také informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací.
Z finančního pohledu hospodaření obce roku 2011 skončilo přebytkem ve výši 154 tis Kč. Spolu
s přebytkem z předchozích let bylo na účtu k 31.12.2011 uloženo celkem 586 tis Kč.
(Pro úplnost starosta uvedl, že porovnáním nákladů a výnosů vznikl obci účetní zisk ve výši 2,23 mil Kč
po zdanění. Zisk je ale účetním údajem a nekoresponduje s přebytkem prostředků, které byly uloženy na
účtu. Zisk obec vykázala, protože z daňových výnosů hradila investice ve výši 1,3 mil Kč a hradila
splátky úvěrů ve výši 1 mil Kč, které se ani v jednom případě nezobrazují v účetnictví do nákladů.)
Hospodaření obce podléhá každoroční kontrole. Při přezkoumání údajů za rok 2011 nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Závěrečný účet dále obsahuje vyúčtování dotací. Největší částka byla v loňském roce přijata z rozpočtu
Královehradeckého kraje z Programu obnovy venkova na zateplení půdního prostoru ZŠ. O prázdninách
2011 také proběhla výměna oken v budově MŠ, na kterou jsme získali dotační prostředky již v prosinci
roku 2010.
Pro úplnost bylo uvedeno, že hospodaření zřízených škol bylo schváleno již v únoru. Školka vytvořila
zisk ve výši 85 tis Kč, který v letošním roce může použít na nákup vybavení. Škola hospodařila se ztrátou
83 tis Kč z důvodu pořízení vybavení školy. Poté se starosta dotázal přítomných, zda mají nějaké
připomínky či výhrady k tomuto bodu. Žádné vzneseny nebyly, proto dal starosta hlasovat.

Usnesení 26 /2012:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Závěrečný účet obce Žďár nad Metují za rok 2011 a
vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Pro: 8

Proti: 0

zdržel se:0

2/ Úprava rozpočtu na rok 2012
Dále p. Šubíř předložil zastupitelstvu obce k projednání rozpočtové opatření starosty obce z května
2012, kterým se upravuje rozpočet na straně příjmů i výdajů o 178 924,- Kč. Jedná se o prostředky,
které přes rozpočet obce pouze přechází do rozpočtu místní základní školy. Jde o dotaci z programu
EU školám – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – škola z těchto prostředků
pořídila vybavení, software apod. Přítomni dostali prostor pro vyjádření námitek, žádné k tomuto
bodu zasedání vzneseny nebyly, proto se přešlo k hlasování.
Usnesení 27/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012,
kterým se upravuje rozpočet na straně příjmů i výdajů o 178 924,- Kč.
Pro:

8 Proti 0

zdržel se:0

3/ Veřejnoprávní smlouva
Obec Žďár nad Metují má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Police nad Metují z roku
2003, která se týká výkonu přenesené působnosti ve věcech projednávání přestupků: proti pořádku

ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, územní samosprávě, veřejnému pořádku,
majetku, přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních
předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany,
využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů minerálních vod a lázeňských míst.
Platby za projednaný přestupek dosud činí 500,- Kč. Jelikož ale náklady na tuto činnost během 8 let
trvání smlouvy vzrostly, předložilo město Police n.M., návrh na uzavření nové smlouvy, kde
poplatek činí 2.000,- Kč. A za každý odložený případ 500,-Kč Jelikož obec Žďár nad Metují tuto
agendu není schopna zajistit z vlastních zdrojů, je třeba uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu dle
navržených podmínek města Police nad Metují. Byly vznešeny námitky ze strany zastupitelů, kterým
se zdála sazba z počátku dosti vysoká. K tomuto tématu bylo ještě zastupitelům i občanům
vysvětleno, jaké náklady a v jaké výši při této činnosti vznikají. Dle předloženého vyúčtování za rok
2010 činily náklady na jeden přestupek 1.154,-(odměna advokátovi), cca 900,- Kč, mzda úřední
osoby přestupkové agendy.
V případě, že by obec toto řešila sama, náklady by byly ještě vyšší. Navržené poplatky, tedy
odpovídají skutečným nákladům za projednávaný případ. Zákon bohužel v této věci neumožňuje jiné
varianty, proto je tedy nezbytné řešit tuto problematiku prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Dalších otázek či připomínek již nebylo, proto starosta přistoupil k hlasování o schválení poplatku za
přestupky.
Usnesení 28/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Police nad Metují ve smluvním rozsahu výkonu přenesené působnosti, podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, a to v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 tohoto zákona. ZO dále souhlasí s poplatkem
2000,- Kč za vyřízený přestupek, a 500,- Kč za každý odložený přestupek.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se:0

4/ Výběrové řízení na provozovatele místního pohostinství
Následoval další bod programu. Ten souvisel s pomalu se blížícím koncem rekonstrukce místního
pohostinství - obecních nebytových prostor, pro které je třeba nalézt vhodného nájemce a
provozovatele. Proto Obec zveřejnila dne 15.5.2012 podmínky pro výběrové řízení na provozovatele
nově zrekonstruovaného pohostinství na návsi č.p.60. Byly nabídnuty nebytové prostory k pronájmu
a stanoveny podmínky pro uchazeče.:
1. Vlastní podnikatelský záměr k provozu pohostinství ve Žďáru n.M.
2. Údaje o zodpovědném vedoucím, který bude zajišťovat provoz pohostinství –
živnostenský list, příp. výuční list v oboru, další doklady o vzdělání a
dosavadní praxi - uvítáme reference z předchozích zaměstnání, bezdlužnost
3. Návrh zájemce na výši nájemného „obálkovou metodou“
Obec nabídla uzavření smlouvy na dobu 1 roku, a umožnila zájemcům prohlídku rekonstruovaných
prostor. Na těchto prohlídkách, bylo přítomno několik uchazečů, kteří nakonec přihlášky především
pak z časového důvodu na obecní úřad nedoručili.
Pouze jeden uchazeč, p. J.P, po prohlídce nových prostor, doručil v řádném termínu, tj. do 7.6.2012
svoji přihlášku. Obálka s přihláškou byla otevřena za přítomnosti všech zastupitelů a občanů na
veřejné schůzi. Splňovala všechny požadované náležitosti. Nabídka nájmu činila 5.000,-Kč měsíčně.
Pan J.P byl jediným uchazečem, který splnil všechna kritéria. Ostatní ZO mohli vyjádřit případné
připomínky k tomuto uchazeči. Nikdo s přítomných žádné námitky neměl, proto bylo učiněno
hlasování.

Usnesení 29/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje pronájem nebytových prostor v budově č.p. 60 na
návsi pro pana J. P. Nájemní smlouva bude uzavřena po složení „kauce“ na účet pronajímatele.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se:0

5/ Nesouhlas s těžbou břidlicových plynů
Zastupitelstvo obce, by mělo tímto vyjádřit svůj nesouhlas s průzkumem a následnou těžbou
břidlicových plynů na území Trutnovska, které měla provádět firma Basgas Energia Czech, s.r.o. Na
základě podaných rozkladů obcí a petic, bylo zrušeno rozhodnutí ministerstva a věc byla vrácena
k opětovnému projednávání a doplnění informací, které nejsou pro dotčené obce dostačující. Jak již
bylo několikrát řečeno, těžba i samotný průzkum břidlicových plynů přináší velkou zátěž pro životní
prostředí a také zásah do rázu zdejší krajiny, obavy ze znehodnocení zdejší kvalitní pitné vody. Pro
další jednání s firmou i pro další úkony v této věci, je třeba mít závazné stanovisko všech dotčených
obcí, na jejichž území by se průzkum i samotná těžba nesměla provádět. V naší obci se toto téma
setkalo v řadě ZO i samotných občanů s velkým nesouhlasem. Proto starosta vyzval všechny
přítomné, aby se vyjádřili se svými připomínkami k tomuto bodu jednání. Nikdo žádné nevznesl,
proto mohl starosta vyzvat ZO k hlasování o nesouhlasu s těžbou břidlicových plynů.
Usnesení 30/2012
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se stanovením průzkumného území Trutnovsko a prováděním
průzkumných geologických prací, které zahrnují též chráněnou oblast přirozené akumulace vod
Polické křídové pánve a mnoho dalších významných zdrojů pitné vody i minerálních vod v Náchodě
– Bělovsi. Zastupitelstvo obce dále nesouhlasí s případnou těžbou nekonvenčních ložisek zemního
plynu a ropy v této oblasti.
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

6/ Finanční dar pro Domov důchodců
Na obecní úřad se obrátila ředitelka Domova Důchodců v Polici nad Metují s prosbou o poskytnutí
finančního daru. Tento dar by byl použit na vydání Almanachu Domova důchodců, který připravují
k výročí 75.let domova. Touto prosbou bylo osloveno několik dalších obcí. Starosta obce dal
možnost, aby ZO navrhli výši finančního daru. Padly návrhy na částku od 1.000 – 3.000,- Kč. Jelikož
dalších návrhů či připomínek nebylo, vyzval starosta k odhlasování výše finančního daru pro Domov
důchodců ve výši 3.000,- Kč
Usnesení 31/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu důchodců
v Polic nad Metují ve výši 3.000,- Kč.
Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0

7/ Občanské sdružení Pro Ostaš
Starosta informoval přítomné o jednání, které se konalo společně za účasti dalších zástupců okolních
obcí. Především pak těch, které se nachází v okolí hory Ostaš, a které založení sdružení podporují.
Přítomni byli také poličtí horolezci. Obec by v tomto případě fungovala jako „garant“ :člen sdružení.
Pomocí tohoto sdružení by byla možnost získávání menších dotací, které by byly využity ku
prospěchu Ostaše. (např. lezecké dráhy, parkoviště, aj….). Starosta vyzval přítomné k vyjádření
připomínek, vzneseny žádné nebyly, proto dal hlasovat o členství obce v připravovaném sdružení.

Usnesení 32/2012
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje členství obce v Občanském sdružení Pro Ostaš.
Pro: 8 Proti:0

Zdržel se:0

8/ Různé
Starosta poprosil zastupitele obce paní D. Vackovou, aby sdělila informace o připravovaném
Svatojánském jarmarku, který se koná 23.6.2012 v naší obci.
Osloveno bylo přes sto stánkařů, z toho svoji účast přislíbilo bezmála 40 z nich. U některých stánků
bude předváděná i samotná výroba a tradiční řemeslná výroba. Zajištěno je několik míst
s občerstvením, po celý den bude probíhat doprovodný program. Děti ze ZŠ secvičují svoje
vystoupení, dále pro děti bude připraven ucelený program, Dětský den, které zajistí najatá agentura –
s tématikou řemesla. Dále přislíbili svoji účast majitelé historických vozidel z Velkých Petrovic. Na
bývalém koupališti bude výlov a opékání ryb, u staré kovárny bude předvádět práci řezbář, sochař a
také kovář. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zachovalou kovárnu. K večeru je připraveno
posezení u hudby, vystoupení skupiny „mažoretů“. Bude přivítána delegace účastníků „běhu z Police
do Police“ , na večer je plánována zábava. Akce bude probíhat na návsi, kde bude pódium a také
stany s lavicemi k sezení, stánky budou umístěny na návsi a na Rovinkách.
Organizuje se parkování návštěvníků, také rozmístění konkrétních stánků.
Obec má zájem, aby se tako akce stala naší tradicí, a jeho pořádání bude iniciovat i v dalších letech.
Na závěr můžeme popřát organizátorům vydařenou akci a hlavně počasí.
Starosta dále informoval o takřka dokončené rekonstrukci místního pohostinství. Práce už jsou
z velké části hotové, nyní se stěhuje nový nábytek a vybavení kuchyně. Zároveň probíhá malování
těchto prostor a finišují také elektrikáři a vodoinstalatéři. Zednické práce jsou již hotové, a na již
zmiňovaný jarmark budou tyto prostory k dispozici.
Další témata starosta na programu neměl, proto vyzval občany k diskusi.

9/ Diskuse
Diskusi začala pí. V., která zmínila problémy související s přepravou vytěženého dříví na Ostaši.
Autodopravci, kteří dříví odváží ničí naše komunikace a dělají hluk. Na několika místech, což
potvrdil i starosta, je cesta velice zničená, propadlá. Pí. V. žádá, aby obec vyzvala tyto firmy a
vyřešila tento problém. Starosta na tento dotaz reagoval s odpovědí, že již před časem žádal majitele
firem, které těžbu zajišťují, aby pro svoz dříví využívali vyznačených komunikací. Problémem ale je,
že tyto firmy si často najímají subdodavatelské firmy na odvozy, a jejich pracovníci nejsou
informováni o těchto požadavcích či nařízeních.
Téma bylo ještě doplněno informací starosty, že poničené cesty, především pak k České Metuji, jsou
z důsledku pohybu těžkých vozidel a nákladů ZD Ostaš, které přes naši obec jezdí.
Pí. P. pokračovala v diskusi dalším dotazem, týkal se dodržování obecné vyhlášky, která zakazuje
vykonávání hlučných činností o nedělích a svátcích. Vztahuje se i na právnické osoby? Pracovníci
ZD Ostaš, po celý den, především pak v neděli, jezdí v obci a dělají nejen velký hluk, ale i nepořádek
po cestách. Bydlení u cesty se pak v tomto případě stává nesnesitelné. (to potvrdili i ostatní občané,
kteří mají své domy blízko komunikací). Starosta bude toto řešit s předsedou ZD Ostaš, a upozorní
na tento problém.
Přítomni občané, ještě doplnili, že nejsou spokojeni s nepořádkem kolem místních komunikací.
Neznámí lidé tu vyhazují často nepotřebné elektrospotřebiče, pneumatiky, a další objemný odpad.
Přitom je možno využít sběrného dvora v obci. P. Dostál doplnil, že tento nepořádek nedělají místní

obyvatelé ale především lidé z okolních vesnic, případně lidé, kteří obcí projíždí a takto se pohodlně
svého odpadu zbavují.
Jelikož nebyli žádné další otázky či témata do diskuse, starosta poděkoval za účast na zasedání a
následně pozval přítomné na připravené promítání z foto kroniky obce. Promítat se budou události
od února 2012 do současnosti, tak jak si jej připravil Mgr. Michal Bureš.

Ověřil: Pavel Šubíř
František Dostál
Dáša Vacková

Zapisovatelka: Radka Freibergerová

