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1.

ZAHÁJENÍ
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6 ZE DNE 7. 12. 2012
ROZPOČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA ROK 2013
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2015
HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2012
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)
LÁZEŇSKÝ MIKROREGION
PLATBY VODNÉHO ZA ROK 2012
ÚPRAVNA VODY
INVENTURY
DISKUZE
ZÁVĚR

ZAHÁJENÍ

Starosta obce přivítal přítomné občany a obecní zastupitele a seznámil je s programem
jednání, který nechal schválit.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
Starosta obce informoval přítomné občany a zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva
bude nahráváno, a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ.
2.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 ZE DNE 7. 12. 2012

Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.6:
Rozpočtové příjmy:
Pol. 1344 vstupné
Pol. 1361 správní popl. CP
Pol. 1511 daň z nemovitosti
Pol. 1211 DPH
Par.2310 voda pol.2111 vodné
Par.1031 lesy 2111 odprodej větví

+ 1.700,- Kč
+150,- Kč
+15.000,- Kč
+80.000,- Kč
+20.000,- Kč
+200,- Kč

Rozpočtové výdaje:
Par. 3745 VZ pol. 5021 plat
Par. 3745 VZ pol. 5031 soc.pojištění

+14.000,-Kč
+ 7.150,- Kč
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Par. 3113 ZŠ pol. 5321 transfer školám
Par. 2310 voda pol. 5139. materiál NAOH
Par. 3745 VZ pol. 5171 opravy

+58.400,- Kč
+12.000,- Kč
+15.000,- Kč

Po seznámení o zodpovězení dotazů nechal starosta obce hlasovat o schválení výše
uvedeného rozpočtového opatření.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
3.

ROZPOČET OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NA ROK 2013

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2013:

ROZPOČET OBCE ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE NA ROK 2013
závazné ukazatele

Rozpočtové příjmy:
pol.

par.

1111
1112
1113
1121
1211
1511
1337
1341
1351
4112
2310
6310

daň z příjmu FO ze závislé činnosti
daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti
daň z příjmu FO
daň z příjmu PO
DPH
daň z nemovitosti
popl.za likv.kom.odpadu
popl.ze psů
odvod loterií
neinv.transf.ze SR
příjmy za vodné
příjmy z úroků

příjmy celkem

200 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
250 000,00 Kč
500 000,00 Kč
160 000,00 Kč
78 000,00 Kč
900,00 Kč
4 000,00 Kč
60 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 000,00 Kč

1 463 900,00 Kč

Rozpočtové výdaje
par.
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2310
3111
3113
3314
3399
3412
3419
3631
3632
3633
3639
3722

voda
mateřské školy
základní školy
knihovna
věcné dary
sportovní zařízení
ost.tělovýchovná činnost
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba a údržba inženýrských sítí
komunální služby
svoz odpadů

170 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč
5 700,00 Kč
7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
270 000,00 Kč
5 000,00 Kč
22 400,00 Kč
10 000,00 Kč
90 000,00 Kč
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3745
5512
6112
6171
6310
6320
6402
6409

péče o vzhled obcí
požární ochrana
zastupitelstva obcí
místní správa
peněžní služby
pojištění obce
vratka voleb
nespecifikované rezervy

150 000,00 Kč
10 000,00 Kč
180 000,00 Kč
300 000,00 Kč
10 000,00 Kč
19 000,00 Kč
10 200,00 Kč
94 600,00 Kč

Výdaje celkem

1 463 900,00 Kč

Změna stavu krátkodobých
8115 prostředků

0,00 Kč

Krytí schodku rozpočtu z vlastních zdrojů

0,00 Kč

Rozpočet obce na rok 2013 je plánovaný jako vyrovnaný.
Po projednání jednotlivých položek rozpočtu, požádal starosta obce zastupitele o
hlasování ke schválení rozpočtu obce na rok 2013.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
4.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2015

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům ke schválení rozpočtový výhled na roky
2014-2015:

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE NA
ROKY 2014 - 2015
Celkové očekávané příjmy
Příjmy z dlouhodobých pohledávek
Celkové očekávané výdaje
Výdaje na dlouhodobé závazky
Výdaje na dlouhodobé záměry vč. Zdrojů
krytí
Výdaje na dlouhodobé závazky

-

Výdaje na dlouhodobé záměry vč. Zdrojů
krytí

-

2014

2015

1 400 000,00 Kč
0,00 Kč
1 400 000,00 Kč
0,00 Kč

1 400 000,00 Kč
0,00 Kč
1 400 000,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Po projednání požádal starosta obce přítomné zastupitele o hlasování ke schválení
uvedeného rozpočtového výhledu.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015 byl zastupiteli obce schválen.
5.

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2012

Starosta obce seznámil přítomné s finančními ukazateli za rok 2012:
Stav účtu k 30. 11. 2012

612. 907,16 Kč

V prosinci budou hrazeny platby základním školám v Bílé Třemešné a ve Dvoře Králové
113 000,-Kč.
Stav pokladny k 30. 11. 2012

43. 956,-Kč

Příjmy za rok 2012:
Daňové příjmy

1. 185. 729,- Kč

Nedaňové příjmy

135. 303,- Kč

Přijaté dotace

745 032,- Kč
2. 066.064,- Kč

Celkem
Výdaje za rok 2012:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

1. 087. 966,- Kč
745. 316,- Kč
1. 834. 282,- Kč

Celkem

Kompletní soupis hospodaření obce za rok 2012 bude obsažen v Závěrečném účtu obce za
rok 2012.
6.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)

Starosta obce informoval přítomné o jednání, které proběhlo na MěÚ DKnL a účastnili se
ho zástupci obcí Královédvorska. Na jednání byla představena strategie Místních akčních
skupin (MAS), které již v České republice fungují.
Účelem místní akční skupiny (dále jen MAS) je vytvoření místního partnerství mezi veřejnou správou (do 50 %
členů) a podnikatelským a neziskovým sektorem směřujícího k rozvoji daného území na základě komunitně
vytvořeného strategického plánu. Prostřednictvím fungující MAS je možné čerpat dotační prostředky v daném
území v období 2014 - 2020 v řádu milionů korun a rozdělovat je na základě vlastních, v území určených priorit.
Tyto prostředky mohou čerpat různé subjekty na území celé MAS. Tedy nejen obce, ale např. i jejich příspěvkové
organizace, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, atd. Dotace mohou být určeny např. do úprav návsí,
vybavení pro spolkovou činnost, výstavby dětských hřišť, opravy budov obecních úřadů, obnovy památek,
k podpoře podnikání v zemědělství i v nezemědělském sektoru, k podpoře cestovního ruchu, ke vzdělávání, apod.
MAS je formou společenství, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory
z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER (propojení aktivit rozvíjejících venkovskou
ekonomiku). Rozhodování o výběru samotných projektů probíhá decentralizovaně přímo v regionech. MAS se
nezabývají jen samotným "přerozdělováním" finančních prostředků mezi své subjekty, ale vytváří mnoho dalších
hodnotných aktivit (poradenství, vzdělávací semináře, značení regionálních produktů, žádosti do dalších
dotačních titulů,…) přispívajících k rozvoji venkova v daném regionu i mimo něj.
MAS zahrnuje plošně území s 10.000 – 100.000 obyvateli mimo měst nad 25.000 obyvatel a v současné době
pokrývá více než 150 MAS takřka celé území ČR. První MAS u nás začaly vznikat v roce 2002. Region
Královédvorska je jedním z posledních „bílých“ míst na mapě MAS Královéhradeckého kraje a i proto přišlo
www.zabrezi-recice.cz
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jeho území o možnost čerpání dotací z Programu rozvoje venkova v období 2007-2013. Nyní se naskýtá poslední
příležitost pro založení samostatné královédvorské MAS, která by mohla čerpat finanční prostředky v Programu
rozvoje venkova 2014-2020. Dvůr Králové nad Labem jako největší obec v regionu a zároveň obec 3. stupně je
iniciátorem založení MAS Královédvorsko.

Vzhledem k tomu, že na Královédvorsku ještě nefunguje žádná MAS, uvažuje se o jejím
zřízení. Starosta obce požádal zastupitele, aby se do dalšího zasedání seznámili s podmínkami
MAS. Podklady k prostudování budou zastupitelům zaslány e-mailem.
7.

LÁZEŇSKÝ MIKROREGION

Starosta obce požádal místostarostu obce, aby seznámil přítomné s činností Lázeňského
mikroregionu v roce 2012:
 proběhla tři jednání Lázeňského mikroregionu
 v měsíci dubnu žádal mikroregionu o dotace. Naše obec žádala o dotaci na rekonstrukci studánky
v Řečici. Dotace nebyly získány z důvodu škrtů.
 na posledním jednání bylo odsouhlaseno, že žádosti o dotace budou přesunuty na rok 2013
 konaly se různé sportovní akce: cyklistický závod pro děti, volejbalový turnaj na Pecce (účastnila
se dvě družstva z naší obce – poděkování)…
 v pokladně Lázeňského mikroregionu je nyní z příspěvků obcí obnos ve výši zhruba 900.000,- Kč.
Bylo rozhodnuto, že částka ve výši 800.000,-Kč bude rozdělena mezi obce sdružené v LM
v poměru na občana

Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu LM na rok 2013.
8.

PLATBY VODNÉHO ZA ROK 2012

Starosta obce informoval přítomné o termínu, do kterého je nutné uhradit platby vodného.
Termín pro úhradu je 15. prosinec 2012 a vodné je možné hradit přímo na účet obce na číslo
účtu 181860412/0300 – variabilní číslo = číslo vodoměru.
9.

ÚPRAVNA VODY

Starosta obce nabídl přítomným možnost nahlédnout do výsledků rozborů pitné vody a
požádal pana Ing. Samka, aby seznámil přítomné s nynějším provozem úpravny vody
v Řečici.
 v úpravně vody probíhá od loňského listopadu zkušební provoz pod dozorem pana Horkela
 každý měsíc jsou vyhotoveny rozbory pitné vody
 v průběhu zkušebního provozu se objevilo dost nedostatků, které musely být vyřešeny. V létě byl
nadprůměrný odběr vody a následně bylo zjištěno, že na vodovodu v obci Trotina byl velký únik.
Tato závada byla v srpnu odstraněna.
 bylo vyměněno čerpadlo ve vrtu za výkonnější
 bylo vyměněno čerpadlo před filtry v úpravně za výkonnější
 nyní je simulován provoz s vyšším odběrem a rozbory vody vycházejí. Z tohoto důvodu je jednáno
o ukončení zkušebního provozu.
 poslední dva měsíce nejsou v provozu úpravny žádné vážnější problémy
www.zabrezi-recice.cz
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10.

INVENTURY

Starosta obce informoval přítomné o konání inventur, které bude mít na starosti pan Jukl
Martin. Inventurní soupisy a podklady k provedení inventur budou předány po vánocích.
11.

DISKUZE

Starosta obce seznámil přítomné s vyúčtováním nákladů za zaměstnance na VPP za rok
2012 a vyzval přítomné k diskuzi.
VPP 2012
Dotace od ÚP činila
Příjem zaměstnance na VPP
Obec doplácela ZP a SP
ÚP proplácel jen10.000,-Kč, zaměstnanec byl 3týdny nemocen.
Zaměstnanec pracoval od 05/2012 do 11/2012

55. 344,-Kč
51. 126,-Kč
12.800,-Kč

Starosta obce poděkoval za vedení provozu v úpravně vody panu Boznerovi M.,
Boznerovi A., Samkovi P..
Janečková M. – co bude s kmeny pod hasičárnou, budou tam celou zimu? Odpověď: o
kmeny v tomto množství není v tuto chvíli velký zájem. Pokud by byla naplněna celá
odvozová souprava, byly by kmeny prodány okamžitě. V tuto chvíli se na kmeny byly podívat
již tři zájemci. Pokud by o ně někdo měl zájem, je možné s obcí jednat. V tuto chvíli prodané
nejsou.
Hubený L. – informoval o konání Výroční valné hromady SDH, která proběhne
v klubovně hasičů dne 11. 1. 2013 od 19:00 hodin.
Bozner M. – vzhledem k mylnému zajíždění doručovacích služeb, které místo na Zábřezí
zajíždějí do Řečice a opačně, by bylo vhodné označit názvy obcí dodatkovou tabulkou
s označením místní části Řečice nebo Zábřezí. Je toto možné? Odpověď: toto je možné ale je
nutné veškeré označení řešit s policií ČR a Městským úřadem ve Dvoře Králové. OÚ se bude
problematikou zabývat.
12.

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval občanům a zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Použité zkratky:
LM
Lázeňský mikroregionu
MAS
Místní akční skupina
VPP
Veřejně prospěšné práce
ÚP
Úřad práce
ZP
Zdravotní pojištění
SP
Sociální pojištění
SDH
Sbor dobrovolných hasičů
OÚ
Obecní úřad

Zapsal:

Martin JANEČEK

Starosta obce:

Ověřovatelé:

Ing. Petr SAMEK

Martin SMĚLÝ
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