Usnesení Zastupitelstva obce Obruby č.5/2015
ze dne 24. 6. 2015

Zastupitelstvo schvaluje:
1) Program jednání
2) Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a to s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
 obec přijala vnitroorganizační směrnici o vedení pokladny, která umožňuje
ponechání provozního zůstatku hotovosti na pokladně k 31.12. běžného roku a
určuje řádný způsob zaúčtování tohoto zůstatku hotovosti.
 opravným dokladem č. 9900002 byla opravena chyba zaúčtování převodu
finančních prostředků z pokladny na bankovní účet v závěru roku (převedení Kč
76.146 z položky 5182 na položku 8901).
3) Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
obce za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31.12.2014. Výsledek
hospodaření roku 2014 v částce 100.608,79Kč bude převeden na výsledek
hospodaření minulých účetních období (účet 432). O schválení účetní závěrky Obce
Obruby za r. 2014 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možném
termínu, nejpozději do 31.7.2015, odeslán do Centrálního systému účetních informací
státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech (vypracování protokolu a jeho
odeslání zajistí účetní paní Švandová)
4) Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Obruby včetně
výsledku hospodaření za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014. O
schválení účetní závěrky Mateřské školy Obruby za r. 2014 bude vypracován
Protokol, který bude v nejbližším možném termínu, nejpozději do 31.7.2015, odeslán
do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech (zajistí účetní pracovnice o.s. Služba škole MB). Výsledek hospodaření
za rok 2014 skončil s přebytkem, který činil 8 109 Kč Kč. Tento zlepšený výsledek
hospodaření bude použit na provoz MŠ takto: částka 8 109Kč bude převedena
rezervního fondu MŠ.
5) Rozpočtové opatření č. 3
6) Nařízení č.1/2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce
Obruby
7) Smlouvu o spolupráci mezi obcí Obruby, Obrubce a Přepeře
8) Příkazní smlouva č. Z201535 mezi obcí a firmou INNOVA
9) Vnitroorganizační směrnici č.1/2015 – dlouhodobý majetek
10) Vnitroorganizační směrnic č.2/2015 – vedení pokladny
11) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014408 / VB2
12) Dodatek č. 2 – Program obnovy vesnice
13) Sanaci zdiva MŠ

14) Oprava kanalizace u budovy obchodu a úřadu
15) Pořízení kamerového systému do budovy úřadu
16) Úvěrovou smlouvu na 400 000Kč s Komerční bankou Mladá Boleslav na realizaci
projektu ,,Dětské hřiště Obruby“
17) Podmínky pro uveřejňování inzerce ve Zpravodaji obce Obruby
18) Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Pořízení kompostérů
pro efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích Obruby, Obrubce a
Přepeře“
19) Výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
,,Dětské hřiště – Obruby“

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Určení zapisovatele – Janu Kašíkovou
2) Navrhovatele usnesení – Miroslava Dufka
3) Určení ověřovatele zápisu – Moniku Havelkovou

Dne 26. 6. 2015
Navrhovatel: Miroslav Dufek
Ověřovatel: Monika Havelková
Zapsala: Jana Kašíková

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obruby ze dne 24. 6. 2015
ZÁPIS
1.bod) Zahájení
Přítomni: Miroslav Dufek, Monika Havelková, Jana Kašíková
Omluveni: Iva Maláková, Vojtěch Floriš
Zapisovatel: Jana Kašíková
Ověřovatel: Monika Havelková
Zasedání řídí: Miroslav Dufek
Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla řádně vyvěšena na úřední desce a úřední
elektronické desce od 1. 6. do 24. 6. 2015
Přítomnost 3 členů zastupitelstva, proto je zastupitelstvo usnášení schopné.
Program:
Zahájení
Závěrečný účet obce za rok 2014
Účetní závěrka obce za rok 2014
Účetní závěrka MŠ za rok 2014 - převod přebytku do rezervního
fondu
5. Rozpočtové opatření č.3
6. Nařízení obce Obruby č./2015 – zákaz podomního a pochůzkového
prodeje
7. Smlouva o spolupráci
8. Příkazní smlouva č. Z201535
9. Vnitroorganizační směrnice č.1/2015 – dlouhodobý majetek
10. Vnitroorganizační směrnice č.2/2015 – vedení pokladny
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
12. Dodatek č. 2 – Program obnovy vesnice
13. Sanci zdiva MŠ
14. Oprava kanalizace u budovy obchodu a úřadu
15. Pořízení kamerového systému do budovy úřadu
1.
2.
3.
4.

Na začátek starosta navrhl rozšíření programu o čtyři body – úvěrová smlouva s KB, podmínky pro
uveřejňování inzerce ve Zpravodaji obce Obruby, výzva k podání nabídky a prokázání splnění
kvalifikace - „Pořízení kompostérů pro efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích
Obruby, Obrubce a Přepeře“ a výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání

splnění kvalifikace ,,Dětské hřiště – Obruby“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání rozšířený o čtyři body.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….

2) Závěrečný účet obce za rok 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného roku závěrečný účet obce za předchozí rok.
Postupy pro schválení závěrečného účtu obce stanoví zákon č. 250/2000 Sb.
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2014, který byl vyvěšen na úřední
a elektronické úřední desce od 28.5.2015 do 14.6.2015 Závěrečný účet obce skončil
schodkem, který byl kryt financováním z přebytků minulých let. Přílohou závěrečného účtu je
předložená zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 ze dne 22. 5. 2015 –
provedeno Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, s tímto závěrem:
Při přezkoumání hospodaření obce Obruby za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c):
( §10 odst.3 písm. b)zákona č.420/2004 Sb.)
- Obec chybně účtovala o převodu finančních prostředků z pokladny na bankovní účet
v závěru roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a
přijímá tato opatření:
-

obec přijala vnitroorganizační směrnici o vedení pokladny, která umožňuje ponechání
provozního zůstatku hotovosti na pokladně k 31.12. běžného roku a určuje řádný
způsob zaúčtování tohoto zůstatku hotovosti

-

opravným dokladem č. 9900002 byla opravena chyba zaúčtování převodu finančních
prostředků z pokladny na bankovní účet v závěru roku (převedení Kč 76.146
z položky 5182 na položku 8901).

Výsledek hlasování: Pro 3

Proti ................ Zdržel se …………….

3) Účetní závěrky obce Obruby za rok 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok.
Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Zastupitelstvu byla
předložena účetní závěrka za rok 2014 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2014), dále inventarizační zpráva za rok 2014 ze dne 9.2.2015, zpráva o

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 ze dne 22.5.2015 – provedeno Odborem
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a zpráva o výsledcích finančních
kontrol za rok 2014. Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky obce Obruby za rok
2014, schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky. Žádné další doplňující účetní záznamy ani informace si
zastupitelstvo obce nevyžádalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014. Výsledek hospodaření roku 2014
v částce 100.608,79Kč bude převeden na výsledek hospodaření minulých účetních období
(účet 432). O schválení účetní závěrky Obce Obruby za r. 2014 bude vypracován Protokol,
který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději do 31.7.2015, odeslán do Centrálního
systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech
(vypracování protokolu a jeho odeslání zajistí účetní paní Švandová).
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
4)Schválení účetní závěrky Mateřské školy Obruby za rok 2014, hospodaření MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného roku účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č.
220/2013 Sb. Zastupitelstvu byla předložena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská
škola Obruby za rok 2014 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce sestavené
k 31. 12. 2014), a dále inventarizační zpráva za rok 2014.
Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky Mateřské školy Obruby za rok 2014,
schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace této účetní jednotky, a dále rozhodlo o výsledku hospodaření za rok 2014. Výsledek
hospodaření za rok 2014 skončil s přebytkem, který činil 8 109 Kč. Tento přebytek půjde do
rezervního fondu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Obruby schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Obruby včetně výsledku
hospodaření za účetní období roku 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014. O schválení účetní
závěrky Mateřské školy Obruby za r. 2014 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším
možném termínu, nejpozději do 31.7.2015, odeslán do Centrálního systému účetních
informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech (zajistí účetní pracovnice o.s.
Služba škole MB). Výsledek hospodaření za rok 2014 skončil s přebytkem, který činil 8 109
Kč. Tento přebytek půjde do rezervního fondu
Výsledek hlasování: Pro 3

Proti ................ Zdržel se …………….

5)Rozpočtové opatření č.3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….

6) Nařízení obce Obruby č./2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Poslední dobou se v obci opět objevili podomní prodejci, kteří obtěžují naše obyvatele. Proto
se zastupitelstvo rozhodlo, že tyto aktivity na území obce omezí, abychom uchránili zejména
starší občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení č.1/2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
7)Smlouvu o spolupráci
Smlouva o spolupráci uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2) a souvisejících zákona č.
89/2012Sb.,občanský zákoník
Obec Obruby je po předchozí dohodě mezi obcemi Obruby, Obrubce a Přepeře realizátorem
projektu „Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí Obruby, Obrubce a
Přepeře“, jehož cílem je – v zájmu zkvalitnění životního prostředí a snižování podílu
kompostovatelných složek komunálního odpadu ve směsném komunálním odpadu –
předcházení vzniku odpadů vznikajících z činnosti nepodnikajících fyzických osob formou
podpory domácího kompostovaní. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a
Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí:
64. výzva OPŽP
prioritní osa: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
(FS)
č. projektu:
CZ.1.02/4.1.00/15.29063
ID projektu: 32418672.
V rámci projektu má obec Obruby v úmyslu pořídit zahradní kompostéry o objemu 900 litrů
v celkovém počtu 287 ks, které budou zapůjčeny (přenechány k bezplatnému užívání)
občanům obcí Obruby (v počtu 130 ks), Obrubce (v počtu 97 ks) a Přepeře (v počtu 60 ks) a
po uplynutí doby udržitelnosti projektu, která činí 5 let, jim budou převedeny do vlastnictví, a
kompostéry o objemu 2000 litrů v celkovém počtu 8 ks, které budou obcí Obruby zapůjčeny
(přenechány k bezplatnému užívání) obci Obrubce (v počtu 4 ks) a obci Přepeře (v počtu 2
ks), obec Obruby si ponechá v užívání 2 ks kompostérů, a po uplynutí doby udržitelnosti
projektu, která činí 5 let, budou obcím Obrubce a Přepeře převedeny do vlastnictví.
Kompostéry budou sloužit pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu ze zahrad a domácností (k ukládání např. trávy, zbytků ovoce a zeleniny, nadrcených
drobných větviček) a v případě kompostérů o objemu 2000 litrů užívaných obcemi pro
kompostování odpadu z veřejné zeleně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
8) Příkazní smlouva č. Z201535 mezi obcí a firmou INNOVA
Příkazní smlouva uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník – na zajištění administrace projektu včetně veřejné zakázky malého rozsahu –
realizace dětského hřiště. Obec má schválenou směrnici č.1/2013 o zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu, proto zakázka proběhne v souladu s touto směrnicí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu č.Z201535
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se ……………
9)Vnitroorganizační směrnice č.1/2015 – dlouhodobý majetek
Pořízení dlouhodobého majetku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2015.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
10) Vnitroorganizační směrnice č.2/2015 – vedení pokladny
Vedení pokladny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.2/2015.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
11) Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014408 / VB2
Smlouva mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se věcné břemeno, kdy na pozemcích p.č.429,
pč.737 a p.č.744/1, které jsou v majetku obce, bude uloženo vedení distribuční soustavy.
v k.ú. Obruby, obec Obruby, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, LV č. 10001 (dále jen „Dotčené
nemovitosti“ nebo též jen „Pozemky“)
Dotčené nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje
distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat
ve smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčených nemovitostech zařízení
distribuční soustavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
12) Dodatek č. 2 – Program obnovy vesnice
Program obnovy vesnice je strategický dokument, který byl schválen 19. 9. 2008. POV byl
aktualizován dodatkem č. 1, který schválilo zastupitelstvo 21. 9. 2011. Dodatkem č. 2 dochází
k další aktualizaci POV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 – Programu obnovy vesnice
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
13) Sanace zdiva MŠ Obruby
Jedná se o sanaci obvodového zdiva, kdy bude do zdiva aplikována chemická clona, která

zabrání dalšímu vzlínání vlhkosti. Vzhledem k finanční náročnosti, bude celá akce rozdělena
na několik etap. V tomto roce je na sanaci vyčleněno 60 000Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení sanace zdiva MŠ
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
14) Oprava kanalizace u budovy obchodu a úřadu
Obě kanalizační přípojky, které jsou napojeny na septik, byly v havarijním stavu. U obchodu
muselo být obnaženo a vyměněno potrubí po celé délce. Obecní úřad měl také poškozenou
přípojku, proto musela být kompletně vyměněna. Obě přípojky již byly obě přípojky
opraveny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu kanalizace u obchodu a úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
15) Pořízení kamerového systému
Poslední dobou dochází k vykrádání popelnice na drobný elektroodpad, která se nachází
v budově úřadu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo, že pořídí kamerový systém. Kamera bude
umístěna v budově úřadu. Celkové náklady činí cca 10 000Kč. Do budoucna bychom chtěli
kamerový systém rozšířit i na dětské hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení kamerového systému do budovy úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
16)Úvěrová smlouva s KB Mladá Boleslav
Obec získala dotaci na vybudování dětského hřiště. Tento úvěr bude použit na překlenutí
doby, kdy nám bude dotace převedena na účet. Poté bude úvěr doplacen. Výše úvěru je
shodná s výší dotace, tedy 400 000Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úvěrovou smlouvu s KB na částku 400 000Kč .
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
17)Podmínky pro uveřejňování inzerce ve Zpravodaji obce Obruby
Součástí těchto podmínek je také ceník inzerce ve Zpravodaji obce Obruby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro uveřejňování inzerce ve Zpravodaji obce
Obruby.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
18) Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - „Pořízení kompostérů
pro efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích Obruby, Obrubce a Přepeře“

O tuto dotaci jsme požádali spolu s obcí Přepeře a Obrubce, kdy hlavním iniciátorem byla
Obec Obruby, Obec Obruby je také žadatelem. Celkové náklady na nákup kompostérů pro
všechny obce činí 1 044 960 Kč, z toho dotace 888 2016 Kč.
Po nákupu kompostérů obdrží každý dům s číslem popisným kompostér, který bude sloužit na
likvidaci vašeho bioodpadu. Kontejnery na zelený odpad budou poté zrušeny. Důvodem jsou
vysoké provozní náklady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace „Pořízení kompostérů pro efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích Obruby,
Obrubce a Přepeře“ a složení výběrové komise
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
19) Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
,,Dětské hřiště – Obruby“
O tuto dotaci jsme požádali proto, abychom vybudovali plnohodnotné dětské hřiště, které
bude splňovat veškeré zákonné normy pro dětská hřiště. Chceme tak zajistit rodičům, že
hřiště bude bezpečné jak pro ně, tak pro jejich děti. Také bychom rádi vybudovali místo, kde
se rodiče a děti budou rádi potkávat. Nové hřiště se bude nacházet vedle obecního úřadu, kde
bude také instalován kamerový systém.
celkové náklady na nové hřiště činí 566 497 Kč, z toho dotace 395 847 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky k zakázce malého rozsahu a
k prokázání splnění kvalifikace ,,Dětské hřiště – Obruby“
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti ................ Zdržel se …………….
20)Diskuze

Zasedání zastupitelstva končí v 19h.

