Zápis č. 3/2017
z veřejneho zásedání
zástupitelstvá Obče Zdobniče
Termín konání: 22. 05. 2017
Místo konání: Obecní úřad Zdobnice, kancelář starosty, Zdobnice 1,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Přítomní:

7 zastupitelů

a 14 hostů, viz. prezenční listina

Zahájení ZO ve 12:10 hod.
Starosta obce pan Petr Novotný přivítal přítomné hosty, zastupitele a konstatoval, že
zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích, vyvěšením na úřední desce
Obecního úřadu Zdobnice ode dne 12. 05. 2017 do 22. 05. 2017 a současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

K zápisu z minulého zasedání byly připomínky, proto bude doplněn dle bodu programu 3,
jinak je platný.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zahájení a schválení programu Veřejného zasedání
Doplnění zápisu 2/2017 dle připomínek
Vnitřní směrnice na prodej pozemků – úprava schválené směrnice Usnesení
2/2017/4
5. Kostel Dobrého pastýře II. a III. etapa (výběrového řízení na výběr projektanta)
6. Schválení projektu LOH na rok 2017
7. Převod pozemků od SPÚ – lokalita Kačerov a Kunčina Ves
8. Zplnomocnění zástupce pro kongres SMO v Plzni
9. Přidělení obecních bytů
10. Různé
11. Odpovědi na otázky občanů z posledního veřejného zasedání
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Ad 1 ) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce - Petr Novotný navrhuje:
Jako ověřovatele dnešního zápisu pana Ing. Ivana Pártla a Radka Schmida
Zapisovatelem paní Pavlínu Hradeckou
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Ivana Pártla a Radka Schmida,
zapisovatelem paní Pavlínu Hradeckou
Hlasování: pro: 7 proti: 0 , zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/1 bylo schváleno.
Ad 2) Schválení programu
Předsedající, starosta obce – Petr Novotný – seznámil přítomné s návrhem programu
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zároveň žádá zastupitele o další
návrhy a doplnění programu.
Předsedající – Petr Novotný – doplňuje program veřejného zasedání o následující body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Právní zastoupení zastupitelů Obce: Mgr. Alexandrou Juráčkovou
Odpověď PČR na „Poučení poškozené právnické osoby v trestním řízení“.
Neplatnost dokumentu o cenách obecních pozemků č.j.:57/15 ze dne:23.3.2015
Rozpočtová opatření: č.8/2016, č.6/2016, č.1/2017, č:2/2017, č.3/2017
Zrušení Usnesení č. 5/2015/2.3
Změna Územního plánu č.2: Souvlastní p.č. 671 a Velká Zdobnice p.č. 917/4
Úřední deska – smlouva o dílo Dařílek David (41.709,- Kč)
Oprava bytu 57/3 Kunčina Nová Ves (pojistná událost). Schválení cenové nabídky
firmy DASPA s.r.o. a Dařílek David
9. Digitální váha prodejna – oznámení na PČR poškození obecního majetku.
10. Rezignace velitele JSDH Tomáše Madera – pozastavení činnosti jednotky JSDH
č.j. 104/17
11. Vzdálený server
12. Právní zastoupení Obce Zdobnice na územní rozhodnutí „Bystřicko-Zdobnické
stezky“ lávka. Advokátka Mgr. Linda Havránková
13. Informace o schůzce zastupitelů Obce s radou spolku Údolí Kačerov
14. Finanční příspěvek na činnost spolku Údolí Kačerov + darovací smlouva (200 000,Kč).
15. Rozpočtové opatření: č. 4/2017
16. Oznámení o zrušení účtu u ČS dle Usnesení č.2/2015
17. Oprava části obecní cesty na Kačerově u chalupy č.ev. 067 (odvoz dřeva z obecního
lesa) strhnout hlínu a doplnit štěrkem.
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18. Označení pozemku č. 3168 a cesty č. 3172 na Kačerově cedulí „SKLÁDKA
ZAKÁZÁNA pod pokutou 10 000,- Kč“
19. Zastupitelstvo Obce schvaluje plnou moc pro Jiřího Ullricha k zastupování obce na
DSO mikroregion Rychnovsko.
20. Informace o snaze vytvořit pracovní skupinu k VD Pěčín.
21. Projekt a stavební povolení na nové dřevníky na Kunčině Vsi
22. Roční kontrola Dětského hřiště ve Zdobnici dle normy ČSN EN 1176 s firmou
Hřiště.cz . Za nabídnutou cenu: 5 795,90,- Kč s DPH.
23. Informace o dotaci na Dětské hřiště na Kunčině Vsi.
24. Schválení nabídky firmy Elin na provizorní napojení elektrického proudu k
dětskému hřišti za 30 777,- Kč s DPH
25. Prodej kovové vyřazené prolézačky Šárce Vondráčkové Boškové za 5,- Kč/kg
26. Schválení „Určeného zastupitele“ ohledně změny č.2 Územního plánu Zdobnice
27. Pověření starosty vypsáním poptávkového řízení na znalce (odhadce) k oceňování
obecních pozemků a nemovitostí určených k prodeji.
28. Vnitřní směrnice – Pravidla pro nakládání s obecními byty
29. Zpráva o stavu lesa v majetku Obce Zdobnice.
30. Pověření starosty zajištěním auditu na hospodaření v Obecních lesích v souladu se
stanoveným lesním hospodářským plánem za rok 2014-2016.
31. Drobné opravy obecních bytů ( vchodové dveře, výměna kuchyňské linky atd.)
32. Singletrack Glacensis – spolufinancování přípravy projektu
33. Singletrack Glacensis – autorský dozor
34. Dětský den
35. Přehlídka vojenské techniky
36. Změna ÚP č. 3
37. Smlouva Jasta consulting s.r.o. – smlouva na administraci
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/2 bylo schváleno.

Ad 3) Doplnění zápisu 2/2017
Předsedající, starosta obce – Petr Novotný- vyzval přítomné k doplnění zápisu dle
požadavku pana Doubravského a ostatních občanů.
Příloha č. 1 – dopis
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V zápisu 2/2017 - změnit číslo pozemku manželů Ullrichových, a dopsat do zápisu, proč
došlo k vyhlášení VŘ, dříve než prošlo ZO.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnění zápisu 2/2017
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
 Usnesení č. 3/2017/3 bylo schváleno

Ad 4) Vnitřní směrnice na prodej pozemků
Starosta obce – Petr Novotný – informuje ZO o úpravě ve směrnici číslo 1/2017 – Vnitřní
organizační směrnice pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví obce Zdobnice.
Příloha č. 2
Návrh – smlouva s odhadcem - pouze po dobu mandátu zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje úpravu směrnice číslo 1/2017 – Vnitřní organizační směrnice o prodeji
pozemků a nemovitostí ve vlastnictví obce Zdobnice
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/4 bylo schváleno.

Ad 5) Kostel Dobrého pastýře II. a III. etapa (výběrového řízení na výběr projektanta)
Starosta obce – Petr Novotný-informoval ZO, že dne 22. 05. 2017 dojde k vyhlášení
výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Obnova Kostela Krista Dobrého Pastýře ve
Zdobnici“ II. a III. etapa - výběrové řízení na projektanta.
Příloha č. 3

Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyhlášení výzvy na projektanta II. a III. etapy
ZO pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy na projektanta
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

 Usnesení č. 3/2017/5 bylo schváleno.
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Ad 6) Schválení projektu LOH na rok 2017
Starosta obce – Petr Novotný – informuje ZO o projektu LOH na rok 2017 a nechává
hlasovat
Příloha č. 4
Návrh usnesení:
ZO schvaluje projekt LOH na rok 2017
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/6 bylo schváleno.

Ad 7) Převod pozemků od SPÚ – lokalita Kačerov a Kunčina Ves
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO, že bude žádat o bezúplatný převod
pozemků od SPÚ do vlastnictví obce v k.ú Kačerov a k.ú. Kunčina Ves
Příloha č. 5

Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků od SPÚ do vlastnictví obce
ZO pověřuje starostu sepsáním a podáním žádosti.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/7 bylo schváleno.

Ad 8) Zplnomocnění zástupce pro kongres SMO v Plzni
Starosta obce – Petr Novotný - informoval ZO, že nebudeme mít zástupce na kongres
SMO v Plzni
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty

Usnesení č. 3/2017/8 ZO bere na vědomí zprávu starosty
Ad 9) Přidělení obecních bytů
Starosta obce – Petr Novotný-informoval ZO o žádostech na obecní byty. Jedná se o
žádost paní Ungerové - Břízové byt 57/5 na Kunčině Vsi.
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Za cenu 5.500,- měsíčně bez energií, s vratnou kaucí 16.500,- ( 3 nájmy)
Příloha č. 6
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přidělení bytu paní Ungerové-Břízové
ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/9 bylo schváleno.

Ad 10) Právní zastoupení zastupitelů Obce Mgr. Alexandrou Juráčkovou
Starosta obce – Petr Novotný-informoval ZO o právním zastoupení ZO paní magistrou
Alexandrou Juráčkovou, advokátkou
AK Markétská 1
169 00 Praha 6 – Břevnov
mobil:+420 606 806 889
e-mail:jurackova@akbrevnov.cz
Viz příloha č. 7
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

 Usnesení č. 3/2017/10 bylo schváleno.

Ad 11) Odpověď PČR na „Poučení poškozené právnické osoby v trestním řízení .
Starosta obce – Petra Novotný – seznámil zastupitele obce s poučením poškozené
právnické osoby
Příloha č. 8

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu podepsáním „Poučení poškozené právnické osoby v trestním
řízení“. Zastupitelstvo Obce si není vědomo, že by prodejem pozemku v katastru Velká
Zdobnice p. č. 917/4 na základě usnesení č. ZO 3/018/2016 vznikla obci Zdobnice
finanční škoda.
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Ing Pártl se zdržel z důvodu možného střetu zájmů
 Usnesení č. 3/2017/11 bylo schváleno
Ad 12) Neplatnost dokumentu o cenách obecních pozemků č.j.: 57/15 ze dne:23.3.2015
Starosta obce – Petr Novotný -informoval ZO o neplatnosti dokumentu č.j.:57/15 ze dne:
23. 03. 2015, který nebyl nikdy schválen Zastupitelstvem Obce.
Příloha č. 9
Návrh usnesení:
ZO schvaluje neplatnost dokumentu č.j. 57/15 ze dne: 23. 03. 2015, který nebyl nikdy
schválen Zastupitelstvem Obce Zdobnice
Hlasování: pro: 6 proti: , zdržel se: 1 .
Ing Pártl se zdržel z důvodu možného střetu zájmů
 Usnesení č. 3/2017/12 bylo schváleno.
Ad 13) Rozpočtová opatření
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o rozpočtovém opatření číslo 6/2016,
8/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017
Příloha číslo 10
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové změny
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

 Usnesení č. 3/2017/13 bylo schváleno.
Ad 14) Zrušení Usnesení z 11.12.2015 - č.5/2015/3
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o zrušení usnesení č 5/2015/3
Podpis starosty do výše částky 5000,-Kč – původní limit dle schváleného usnesení/ nově
zůstává limit ze zákona.
Příloha č. 11
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení bodu usnesení č.5/2015/3
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

 Usnesení č. 3/2017/14 bylo schváleno.

Ad 15) Změna Územního plánu č.2: Souvlastní p.č.: 671 a Velká Zdobnice p.č. 917/4
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o změně územního plánu v katastru
Souvlastní p.č.: 671 (p. Mareš / Orlicko, změna ze stavebního pozemku) a Velká Zdobnice
p.č. 917/4 ( změna č2. ÚP – změna podlaží u nové stavby)
Příloha č. 12
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu změnou Územního plánu č.2
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/15 bylo schváleno.

Ad 16) Úřední deska – smlouva o dílo Dařílek David (41 709,- Kč)
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o cenové nabídce na výrobu úřední desky
Dle požadavku zákona. Za cenu 41.709,- Kč
Příloha č. 13
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Zdržel se Dařílek David

 Usnesení č. 3/2017/16 bylo schváleno.
Ad 17) Oprava bytu č.: 57/3 Kunčina Nová Ves (pojistná událost.) Schválení cenové
nabídky firmy DASPA s.r.o. a Dařílek David
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o opravě bytu 57/3 Kunčina Ves
Příloha č. 14 - DASPA, Dařílek David
Návrh usnesení:
ZO schvaluje opravu bytu č. 57/3 Kunčina Ves
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Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
 Usnesení č. 3/2017/17 bylo schváleno.

Ad 18) Digitální váha prodejna – oznámení na PČR poškození obecního majetku
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o podání oznámení na PČR o poškození
Obecního majetku
Příloha č. 15

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu oznámením na PČR o poškození Obecního majetku.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 zdržel se: 1
 Usnesení č. 3/2017/18 bylo schváleno.

Ad 19 ) Rezignace velitele JSDH Tomáše Madera – pozastavení činnosti jednotky JSDH
pod č.j. :104/17
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o rezignaci velitele JSDH pana Madera a
zároveň rezignoval i na člena jednotky. Rezignaci podal i pan Vasil Wagner jako člen.
Informoval ZO o pozastavení činnosti JSDH k datu 01. 05. 2017
Ze zákona musí být jednotka v obci - je domluvena schůzka na 02. 06. 2017 v RK na HZS
KHK ÚO Rychnov n.Kn
Jedná se s – Rokytnice v Oh. a Deštné v Oh o zajištění JPO
Příloha č. 16

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty o pozastavení JSDH
 Usnesení č. 2/2017/19 ZO vzalo na vědomí informaci starosty o pozastavení
činnosti jednotky SDH
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Ad 20) Vzdálený server
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o potřebě cloudových služeb (virtuální
server) pro chod obecního úřadu, a to zejména pro SW Helios Fenix, PAMICA Mini, MS
Office, email, antivir, včetně správy VPS a zálohy dat.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce výběrem poskytovatele cloudových služeb (virtuální server)
pro chod obecního úřadu, a to zejména pro SW Helios Fenix, PAMICA Mini, MS Office,
email, antivir, včetně správy VPS a zálohy dat.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/20 bylo schváleno.

Ad 21) Právní zastoupení Obce Zdobnice pro územní rozhodnutí „Zdobnicko-Bystřické
stezky - lávka“ – paní advokátka Mgr. Linda Havránková
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o právním zastoupení paní magistrou
Lindou Havránkovou pro územní rozhodnutí „Zdobnicko-Bystřické stezky – lávka“ za
cenu 20.000,- Kč
Mgr. Linda Havránková
Dlouhá 101/13 Hradec Králové
mobil:605 768 217
e-mail: havrankova@pravnikhk.cz

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/21 bylo schváleno.

Ad 22) Informace o schůzce zastupitelů Obce s radou spolku Údolí Kačerov
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o schůzce se zástupci spolku Údolí Kačerov (
p. Novák, p. Uškrt, )
Příloha č. 17
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty.
 Usnesení č. 3/2017/22 ZO bere na vědomí informaci starosty o schůzce se
zástupci spolku Údolí Kačerov
Ad 23) Finanční příspěvek na činnost spolku Údolí Kačerov + darovací smlouva
(200 000,- Kč).
Starosta obce – Petr Novotný - informuje ZO o finančním příspěvku pro spolek Údolí
Kačerov ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu obce ( Údolí Kačerov je schopno doložit na co
budou peníze použity)
Na ZO promluvil p. Uškrt - vysvětlil na co mají být peníze použity - celková oprava věže
na kostele na Kačerově – získaná dotace, kostel ve vlastnictví církve ( dotace 50.000,-),
- cenovou nabídku na opravu zdi v částce 750.000,- Kč, musí být akreditace firmy, je to
památková zóna
Promluvil Ing. Ullrich – navrhl opravu zdi – vř na dodavatele, je to ofic. pohřebiště,
nesouhlasí s částkou 200.000,- na věž
Návrh příspěvku – co dá církev / obec dá 2x tolik

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy
Hlasování: pro: 6 proti: 0 , zdržel se: 1 . Ing Ullrich se zdržel
 Usnesení č. 3/2017/23 bylo schváleno.

Ad 24) Rozpočtové opatření č.4/2017
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o rozpočtovém opatření číslo 4/2017
Příloha č. 18
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové změny
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/24 bylo schváleno.
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Ad 25) Oznámení o zrušení účtu u ČS dle Usnesení č.2/2015
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o zrušení účtu u ČS dle usnesení č. 2/2015
Příloha č. 19

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty
 Usnesení č. 3/2017/25 ZO bere vědomí zprávu starosty o zrušení účtu u ČS

Ad 26) Oprava části obecní cesty na Kačerově u chalupy č. ev. 067 (odvoz dřeva
z obecního lesa) strhnout hlínu a doplnit štěrkem.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o nutnosti opravy části obecní cesty na
Kačerově u chalupy č. ev. 067 (odvoz dřeva z obecního lesa) strhnout hlínu a doplnit cestu
štěrkem nebo makadamem (cca 2 tatry) v délce cca 40 m
Návrh p Ing. Ullricha - osadit cestu značkou zákaz vjezdu s dodatkovou cedulí
Hlínu co bude odstraněna nechat u domu č.ev.067 -návrh
Příloha č. 17

Návrh usnesení:
ZO schvaluje opravu části cesty na Kačerově
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/26 bylo schváleno.

Ad 27) Označení pozemku č. 3168 a cesty č. 3172 na Kačerově cedulí „SKLÁDKA
ZAKÁZÁNA pod pokutou 10 000,- Kč“ (p. Laštovic)
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o instalaci cedule „ SKLÁDKA ZAKÁZÁNA
pod pokutou 10.000,- Kč“ na pozemku č. 3168 a cesty č 3172 v lokalitě Kačerov
Cedule jsou k dispozici a budou instalovány.
Příloha č. 17
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje instalaci cedule „SKLÁDKA ZAKÁZÁNA pod pokutou 10 000,- Kč“

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
 Usnesení č. 3/2017/27 bylo schváleno.

Ad 28) Zastupitelstvo Obce schvaluje plnou moc pro Jiřího Ullricha k zastupování obce
na DSO mikroregion Rychnovsko.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o udělení plné moci panu Ing. Jiřímu
Ullrichovi k zastupování obce na DSO mikroregion Rychnovsko
Příloha č. 20

Návrh usnesení:
ZO schvaluje plnou moc pro Ing. Jiřího Ullricha k zastupování obce na DSO mikroregion
Rychnovsko
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/28 bylo schváleno.

Ad 29) Informace o snaze vytvořit pracovní skupinu k VD Pěčín.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o snaze vytvořit pracovní skupinu
k „Vodnímu dílu Pěčín“ – dodání informací občanům
Příloha č. 21
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty o snaze vytvořit pracovní skupinu k „VD Pěčín“
 Usnesení č. 3/2017/29 ZO bere na vědomí zprávu starosty o snaze vytvořit
pracovní skupinu k „VD Pěčín“
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Ad 30) Projekt a stavební povolení na nové dřevníky na Kunčině Vsi
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o nutnosti uzavřít smlouvu s projektantem
p Hartmanem a geodetem p Sýkorou na projekt a stavební povolení na nové dřevníky na
Kunčině Vsi
Příloha č. 29

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy s projektantem p. Hartmanem a geodetem p.
Sýkorou na projekt a stavební povolení na nové dřevníky na Kunčině Vsi
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/30 bylo schváleno.

Ad 31) Roční kontrola Dětského hřiště ve Zdobnici dle normy ČSN EN 1176 s firmou
Hřiště.cz . Za nabídnutou cenu: 5 795,90,- Kč s DPH.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o hlavní roční kontrole na Dětském hřišti
ve Zdobnici dle normy ČSN EN 1176 s firmou Hřiště.cz . Za nabídnutou cenu: 5 795,90,- Kč
s DPH.
Příloha č. 22
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu zajistit hlavní roční kontrolu Dětského hřiště ve Zdobnici dle normy
ČSN EN 1176 s firmou Hřiště.cz . Za nabídnutou cenu: 5 795,90,- Kč s DPH.
Hlasování: pro: 6 proti: 0

zdržel se: 1

 Usnesení č. 3/2017/31 bylo schváleno.

Ad 32) Informace o dotaci na Dětské hřiště na Kunčině Nové Vsi.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o neposkytnutí dotace na Dětské hřiště
Kunčina Ves pro rok 2017
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty
 Usnesení č. 3/2017/32 ZO bere na vědomí zprávu starosty
14

Ad 33) Schválení nabídky firmy Elin na provizorní napojení elektrického proudu k
Dětskému hřišti ve Zdobnici za 30.777,- Kč s DPH.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o provizorním napojení elektrického
proudu na Dětské hřiště ve Zdobnici, které zajistí firma Elin.
Bude dodán rozvaděč s měřící jednotkou.
Příloha č. 23

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Elin na provizorní napojení
elektrického proudu k Dětskému hřišti ve Zdobnici za 30.777,- Kč s DPH.
Hlasování: pro: 6 proti:0 , zdržel se: 1.
 Usnesení č. 3/2017/33 bylo schváleno.

Ad 34) Prodej kovové vyřazené prolézačky Šárce Vondráčkové Boškové za 5,- Kč/kg
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o žádosti paní Šárky Vondráčkové
Boškové o odkupu vyřazené kovové prolézačky za cenu 5,- Kč / 1 Kg
Příloha č. 24

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej vyřazené kovové prolézačky Šárce Vondráčkové Boškové za 5,Kč/kg

Hlasování: pro: 6 proti:0 zdržel se: 1
 Usnesení č. 3/2017/34 bylo schváleno.

Ad 35) Schválení „Určeného zastupitele“ ohledně změny č. 2 Územního plánu Zdobnice
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o návrhu své osoby na určeného
zastupitele pro změny Územního plánu č. 2
Příloha č. 25
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zdobnice schvaluje určeným členem zastupitelstva - tj. "určeným
zastupitelem" pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování
územního plánu v uplynulém období pana Novotného Petra".
ZO schvaluje starostu p. Petra Novotného jako „Určeného zastupitele“ ohledně změny
Územního plánu č. 2.
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

 Usnesení č. 3/2017/35 bylo schváleno.

Ad 36) Pověření starosty vypsáním poptávkového řízení na znalce (odhadce)
k oceňování obecních pozemků a nemovitostí určených k prodeji.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o vypsání poptávkového řízení na znalce
(odhadce) k oceňování obecních pozemků a nemovitostí určených k prodeji

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu vypsáním poptávkového řízení na znalce (odhadce) k oceňování
obecních pozemků a nemovitostí určených k prodeji.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/36 bylo schváleno.

Ad 37) Vnitřní směrnice – Pravidla pro nakládání s obecními byty
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o nové směrnici č. 2/2017 o nakládání
s obecními byty a zrušení předchozích směrnic a ujednání.
Příloha č. 26
Návrh usnesení:
ZO schvaluje novou směrnici č. 2/2017 pro nakládání s Obecními byty a ruší předchozí
směrnice a ujednání.
Hlasování: pro: 7 proti:0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/37 bylo schváleno.
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Ad 38) Zpráva o stavu lesa v majetku Obce Zdobnice.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o zprávě o stavu lesa v majetku obce
Příloha č. 27

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu lesa v majetku obce Zdobnice.
 Usnesení č. 3/2017/38 ZO bere vědomí zprávu o stavu lesa v majetku obce
Zdobnice

Ad 39) Pověření starosty zajištěním auditu na hospodaření v Obecních lesích v souladu
se stanoveným lesním hospodářským plánem (LOH) za rok 2014-2016.
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o návrhu auditu na hospodaření
v obecních lesích v souladu se stanoveným lesním hospodářským plánem za rok 20142016.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu zajištěním auditu na hospodaření v Obecních lesích v souladu se
stanoveným lesním hospodářským plánem za rok 2014-2016.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/39 bylo schváleno.

Ad 40) Drobné opravy obecních bytů (vchodové dveře, výměna kuchyňské linky atd.)
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o návrhu drobných oprav a údržbě
v obecních bytech na Kunčině Vsi (vchodové dveře do bytu, kuchyně p. Matějková, PVC
paní Kobolková, a jiné.)
Příloha č. 28
Návrh usnesení:
ZO schvaluje drobné opravy a údržbu bytů v obecních bytovkách na Kunčině Vsi.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
 Usnesení č. 3/2017/40 bylo schváleno.
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Ad 41) Singletrack Glacensis – spolufinancování přípravy projektu
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o spolufinancování přípravy projektu
Singletrack Glacensis ve výši 25 – 36. 000,- Kč
Příloha č. 30
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spolufinancování přípravy projektu ve výši 25 – 36 tis. Kč
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/41 bylo schváleno.

Ad 42) Singletrack Glacensis – autorský dozor
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o doplnění „Usnesení č. 2/2017/6.2 o
autorský dozor ve výši 30.000,- Kč bez DPH, částka se bude hradit pouze v případě
uskutečnění
Návrh usnesení:
ZO schvaluje doplnit smlouvu v „Usnesení č.2/2017/6.2“ o autorský dozor za 30 000,- Kč
bez DPH
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/42 bylo schváleno.

Ad 43) Dětský den
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o konání „Dětského dne“ v sobotu
10.06.2017 od 13.00 hod pod záštitou Zdobnických žen z.s.
Zároveň Obecní úřad objednává u firmy DASPA srovnání terénu pro podium, plochu
pro hasičskou pěnu, u firmy David Dařílek výrobu a montáž dřevěného podia 5x4 m. Vše
v termínu do 09.06.2017

Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednávku u firmy DASPA na srovnání terénu pro podium, plochu
pro hasičskou pěnu, u firmy David Dařílek výrobu a montáž dřevěného podia 5x4 m.
V termínu do 09.06.2017
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/43 bylo schváleno

Ad 44) Přehlídka vojenské techniky
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o konání „Přehlídky vojenské techniky“
v sobotu 10.06.2017 od 13.00 hod pod záštitou Zdobnických žen z.s.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu starosty o konání „Přehlídky vojenské techniky“
 Usnesení č. 3/2017/44 ZO bere na vědomí zprávu starosty

Ad 45) Změna ÚP číslo 3
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o změně územního číslo 3.
Příloha č. 31
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zdobnice, v souladu s §6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb,
stavební zákon, schvaluje :
 pořízení změny územního plánu pro změnu využití pozemku p.č. 1084/1 a 1082/1
 p. Novotného Petra jako určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č.3 ÚP
Zdobnice
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/45.1 bylo schváleno

Zastupitelstvo obce Zdobnice v přenesené působnosti, na základě § 6 odst. 6 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou
REGIO, projektový atelier s.r.o., oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§24
odst.1) – pro pořízení Změny č. 3 ÚP Zdobnice
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se:0
 Usnesení č. 3/2017/45.2 bylo schváleno
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Ad 46) Smlouva na administraci VŘ - Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve
Zdobnici, projektová a inženýrská činnost - II. a III. etapa
Starosta obce – Petra Novotný - informoval ZO o smlouvě s firmou Jasta consulting s.r.o.
Na administraci VŘ - Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici, projektová a
inženýrská činnost II. a III. etapa v částce 6.000,- Kč
Příloha č. 32

Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Jasta consulting s.r.o.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/46 bylo schváleno

Ad 47) Změna Územního plánu č.2: pozemky dotčené VD Pěčín v k.ú. Souvlastní, Velká
Zdobnice, Kunčina Ves
Zastupitel Ing. Jiří Ullrich navrhuje a starosta Petr Novotný informuje ZO o změně
územního plánu v katastru Souvlastní, Velká Zdobnice, Kunčina Ves - Přeložky komunikací
a vodní hladina
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh změny Územního plánu č.2 - týkající se pozemků dotčených „VD
Pěčín“ k.ú. Souvlastní, Velká Zdobnice, Kunčina Ves

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
 Usnesení č. 3/2017/47 bylo schváleno.
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Ad 48) Odpovědi na otázky občanů z posledního veřejného zasedání - odpovídá
starosta obce:
22.5.2017 - Znalecké posudky - dotazy zodpovězeny starostou, nechal se vyhotovit
znalecký pozemek na zmiňované parcely
31.3.2017 ZO - Pan Doubravský žádá o znalecký posudek na pozemek p.č. 232 v k.u. Velká
Zdobnice pana Ing. Pártla a na pozemek 952 (917/4 má být správně ) manželů
Ullrichových. Pozemek pana Ing. Pártla - který není ještě zaplacený ani převedený,
protože není smlouva. přidává se i paní Mader a pan Svoboda Tomáš – Weisberg . ,

22.5.2017 Chodníky – umístění chodníků, pozemků dotčené chodníky – již víme kudy ,
údržba chodníků -letní i zimní –stroj na údržbu z dotace
Zastávka na konečné – odstranění stromu – je již zajištěno a hotovo
Pošta nebude, pojízdná prodejna – zatím se neřešila – z důvodu kontrol
31.3.2017 ZO - Pan Dobrovský připomínky k chodníku společně s paní Lapáčkovou –
projektant, provoz, výstavba, cena , umístění zimní údržba chodníku.
Paní Lapáčková požadavek o obchodě – pojízdná prodejna nebo obchod v místě, pošta,
obnova nápisu padlým z 1 svět války, oprava zastávky autobus na konečné
Ceny pozemků – již vysvětleno
31.3.2017 ZO - Debata ohledně pozemků a cen – cena pozemků byla pevně dána – info T.
Mader – minulé zastupitelstvo se k tomu vyjádřilo kladně (ZO před rokem 2014?)měla být
údajně i směrnice.
Čištění příkopů se ještě neřešilo
31.3.2017 ZO - Paní Pavelkova a pan Konečný Radek – vybrání příkopů mezi Hřištěm u
Jílovanky a křižovatkou u Herainů.
p. Bažant – již řešeno, bylo s ním projednáno ústně
Pan Bažant
31.3.2017 ZO - Hřiště údržba - Obecní pozemek sečení a údržby – nelíbí se mu údržba,
chce, aby se obec angažovala po dohodě, má tam svůj pozemek a zároveň udržuje obecní
Záplavové pásmo – nelze stavět, i když je v Územním plánu jako stavební.
Souhlas se stavbou šindelové střechy - oslovení sousedních majitelů pozemků k ohlášení
rekonstrukce po dohodě – udělení souhlasu – v návaznosti na VŘ chodník
Lampy na veřejné osvětlení – je možno umístit
31.3.2017 ZO Veřejné osvětlení – přidání 3 sloupů veřejného osvětlení od Hotelu Zdobnice směrem
k Jílovance.
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Požadavek pana Aleše Malého na součinnost OU Zdobnice při schvalování
přístřešku k bytovému domu výše jmenovaného.

Dotazy :
p. Zeman , Velká Zdobnice – dotaz na pitnou vodu ve Zdobnici
odpovídá starosta - budou se řešit posudky vydatnosti spodní vody v Čertově dole,
Weisberg, dále vysvětluje hygienické podmínky nárazového používání nádrží a dimenze
potrubí
p. Valeš – komplexní pozemkové úpravy
info pan starosta – ) p Káda: jaké jsou možnosti info zaslal do emailu
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Souhřn přijátýčh usnesení č. 3/2017
ze zásedání zástupitelstvá obče
Zdobniče
ze dne 22. kvetná 2017
Usnesení č. 3/2017/1

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Ivana Pártla a Radka
Schmida, zapisovatelem paní Pavlínu Hradeckou
Usnesení č. 3/2017/2 ZO schvaluje program dnešního zasedání.
Usnesení č. 3/2017/3

ZO schvaluje doplnění zápisu 2/2017

Usnesení č. 3/2017/4

ZO schvaluje úpravu směrnice číslo 1/2017 – Vnitřní organizační
směrnice o prodeji pozemků a nemovitostí ve vlastnictví obce
Zdobnice
ZO schvaluje vyhlášení výzvy na projektanta II. a III. etapy

Usnesení č. 3/2017/5

ZO pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy na projektanta
Usnesení č. 3/2017/6

ZO schvaluje projekt LOH na rok 2017

Usnesení č. 3/2017/7 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků od SPÚ do vlastnictví
obce
ZO pověřuje starostu sepsáním a podáním žádosti.
Usnesení č. 3/2017/8

ZO bere na vědomí zprávu starosty

Usnesení č. 3/2017/9 ZO schvaluje přidělení bytu paní Ungerové-Břízové
ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy
Usnesení č. 3/2017/10

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy

Usnesení č. 3/2017/11

ZO pověřuje starostu podepsáním „Poučení poškozené právnické
osoby v trestním řízení“. Zastupitelstvo Obce si není vědomo, že by
prodejem pozemku v katastru Velká Zdobnice p.č. 917/4 ,na
základě usnesení ZO č. 3/018/2016, vznikla obci Zdobnice finanční
škoda.
ZO schvaluje neplatnost dokumentu č.j.57/15 ze dne 23.03.2015,
který nebyl nikdy schválen Zastupitelstvem Obce

Usnesení č. 3/2017/12

Usnesení č. 3/2017/13

ZO schvaluje rozpočtové změny

Usnesení č. 3/2017/14

ZO schvaluje zrušení bodu usnesení č.5/2015/3

Usnesení č. 3/2017/15

ZO pověřuje starostu změnou Územního plánu č.2
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Usnesení č. 3/2017/16

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo

Usnesení č. 3/2017/17

ZO schvaluje opravu bytu č. 57/3 Kunčina Ves

Usnesení č. 3/2017/18

ZO pověřuje starostu oznámením na PČR o poškození Obecního
majetku.

Usnesení č. 3/2017/19

ZO bere na vědomí zprávu starosty o pozastavení jednotky SDH

Usnesení č. 3/2017/20

ZO pověřuje starostu obce výběrem poskytovatele cloudových
služeb (virtuální server) pro chod obecního úřadu, a to zejména pro
SW Helios Fenix, PAMICA Mini, MS Office, email, antivir, včetně
správy VPS a zálohy dat.

Usnesení č. 3/2017/21

ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy

Usnesení č. 3/2017/22

ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce se zástupci spolku
Údolí Kačerov

Usnesení č. 3/2017/23

ZO pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

Usnesení č. 3/2017/24

ZO schvaluje rozpočtové změny

Usnesení č. 3/2017/25

ZO bere na vědomí informaci starosty o zrušení účtu u ČS

Usnesení č. 3/2017/26

ZO schvaluje opravu části cesty na Kačerově

Usnesení č. 3/2017/27

ZO schvaluje instalaci cedule „SKLÁDKA ZAKÁZÁNA pod pokutou
10 000,- Kč“
ZO schvaluje plnou moc pro Ing. Jiřího Ullricha k zastupování obce
na DSO mikroregion Rychnovsko

Usnesení č. 3/2017/28

Usnesení č. 3/2017/29

ZO bere na vědomí zprávu starosty o snaze vytvořit pracovní
skupinu k „VD Pěčín“

Usnesení č. 3/2017/30

ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy s projektantem p.
Hartmanem a geodetem p. Sýkorou na projekt a stavební povolení
na nové dřevníky na Kunčině Vsi

Usnesení č. 3/2017/31

ZO pověřuje starostu zajistit hlavní roční kontrolu Dětského hřiště ve
Zdobnici dle normy ČSN EN 1176 s firmou Hřiště.cz . Za nabídnutou
cenu: 5 795,90,- Kč s DPH.

Usnesení č. 3/2017/32

ZO bere na vědomí zprávu starosty

Usnesení č. 3/2017/33

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Elin na provizorní
napojení elektrického proudu k Dětskému hřišti ve Zdobnici za
30 777,- Kč s DPH.
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Usnesení č. 3/2017/34

ZO schvaluje prodej vyřazené kovové prolézačky Šárce Vondráčkové
Boškové za 5,- Kč/kg

Usnesení č. 3/2017/35

Zastupitelstvo obce Zdobnice schvaluje určeným členem
zastupitelstva - tj. "určeným zastupitelem" pro spolupráci na
zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu v
uplynulém období pana Novotného Petra".
ZO schvaluje starostu p. Petra Novotného jako „Určeného
zastupitele“ ohledně změny Územního plánu č. 2.

Usnesení č. 3/2017/36

ZO pověřuje starostu vypsáním poptávkového řízení na znalce
(odhadce) k oceňování obecních pozemků a nemovitostí určených
k prodeji.

Usnesení č. 3/2017/37

ZO schvaluje novou směrnici č. 2/2017 pro nakládání s Obecními
byty a ruší předchozí směrnice a ujednání.

Usnesení č. 3/2017/38

ZO bere na vědomí zprávu o stavu lesa v majetku obce Zdobnice.

Usnesení č. 3/2017/39

ZO pověřuje starostu zajištěním auditu na hospodaření v Obecních
lesích v souladu se stanoveným lesním hospodářským plánem za rok
2014-2016.
ZO schvaluje drobné opravy a údržbu bytů v obecních bytovkách na
Kunčině Vsi

Usnesení č. 3/2017/40

Usnesení č. 3/2017/41
Usnesení č. 3/2017/42

ZO schvaluje spolufinancování přípravy projektu ve výši
25- 36 tis. Kč
ZO schvaluje doplnit smlouvu v „Usnesení č.2/2017/6.2“ o autorský
dozor za 30 000,- Kč bez DPH

Usnesení č. 3/2017/43

ZO schvaluje objednávku u firmy DASPA na srovnání terénu pro
podium a plochu pro hasičskou pěnu, u firmy David Dařílek výrobu a
montáž dřevěného podia 5x4 m. V termínu do 09.06.2017

Usnesení č. 3/2017/44

ZO bere na vědomí zprávu starosty o konání „Přehlídky vojenské
techniky“

Usnesení č. 3/2017/45.1

Zastupitelstvo obce Zdobnice, v souladu s §6 odst.5 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb., stavební zákon, schvaluje :
 pořízení změny územního plánu pro změnu využití pozemku p.č.
1084/1 a 1082/1
 p. Novotného Petra jako určeného zastupitele ve věci pořízení
Změny č.3 ÚP Zdobnice

Usnesení č. 3/2017/45.2

Zastupitelstvo obce Zdobnice v přenesené působnosti, na základě
§ 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
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uzavření smlouvy s právnickou osobou REGIO, projektový atelier
s.r.o., oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§24
odst.1) – pro pořízení Změny č. 3 ÚP Zdobnice
Usnesení č. 3/2017/46

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou
Jasta consulting s.r.o.

Usnesení č. 3/2017/47

ZO schvaluje návrh změny Územního plánu č.2 - týkající se pozemků
dotčených „VD Pěčín“ k.ú. Souvlastní, Velká Zdobnice, Kunčina Ves

Předsedající přečetl schválená usnesení, poděkoval všem přítomným za účast na třetím zasedání
zastupitelstva obce v roce 2017 a ukončil veřejné zasedání v 15:40 hodin.

Přílohy zápisu:

1) Dopis p. Doubravský
2) Směrnice pozemky č.1/2017 upravená
3) VŘ kostel projektová dokumentace II a III etapa
4) Plán hospodaření na rok 2017
5) Převod pozemků Kačerov Kunčina Ves
6) Žádost Ungerová – byt
7) Smlouva o poskytování práv. služeb Mgr. Juráčková
8) „Poučení poškozené právnické osoby v trestním řízení“
9) Dokument čj. 57/15
10) Rozpočtová opatření
11) Usnesení č. 5/2015
12) Mapa ÚP
13) Cenová nabídka Dařílek David
14) Cenová nabídka DASPA
15) Dopis p. Mader č.j. 88/17
16) Rezignace velitele JSDH a pozastavení činnosti
17) Zápis ze schůzky zápis Kačerov
18) Rozpočtové opatření
19) Usnesení 2/2015
20) Plná moc
21) Pracovní skupina VD Pěčín
22) Cenová nabídka Hřiště cz
23) Elin cenová nabídka
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24) Žádost
25) Vzor
26) Směrnice č. 2/2017
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