Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Česká Metuje

ze dne 26.11.2020

ÚČAST
Účastníci

Přítomni Omluveni

Neomluveni

Zastupitelé

5

0

2

Přizvaní hosté
Občané

9

Řízení
Řízením zasedání byl pověřen Josef Cibulka, starosta
Po zahájení zasedání bylo předsedajícím konstatováno, že na dnešním veřejném zasedání je přítomna
nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů.
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Jako ověřovatelé tohoto zápisu byli určeni

1
- -

Bc. Alena Michelová, Martina Svědíková

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
1.1.

Schválení darovací smlouvy SDH Česká Metuje (č. usnesení 76)
Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje již dlouhodobě kroužek mladých hasičů. Sbor dobrovolných
hasičů získal pro kolektiv mladých hasičů dotaci na koupi pomůcek pro jejich trénink (kladinu a
překážky). Sbor dobrovolných hasičů požádal obec o doplacení těchto pomůcek a to ve výši 16 000,Kč. Tyto finanční prostředky budou na základě darovací smlouvy převedeny na účet Sboru
dobrovolných hasičů.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje uzavření darovací smlouvy
s SDH Česká Metuje na částku 16 000,- Kč, která bude
použita na činnost mladých hasičů a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy. Pro - J. Cibulka, L. Rutarová, A.
Michelová, M. Svědíková, J. Trýzna
2.
2.1.

Proti
5

Schválení darovací smlouvy s Modelářským klubem (č. usnesení 77)
Druhým spolkem, který v obci vede kroužek dětí, je Modelářský klub. Vzhledem k tomu, že na jejich
činnost jsou zapotřebí finanční prostředky, zažádal Modelářský klub obce o finanční dar ve výši 5
000,- Kč, který bude použit na jejich činnost a nákup materiálu. Tyto finanční prostředky jim budou
předány na základě darovací smlouvy v hotovosti. Modelářský klub následně obci předloží, na co
byly finanční prostředky použity.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje uzavření darovací smlouvy
s Modelářským klubem Česká Metuje na částku 5 000,- Kč,
která bude použita na činnost kroužku mladých modelářů, kdy
doloží, na co byly finanční prostředky použity, a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy. Pro - všichni
3.
3.1.

Proti
5

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku ze psů a ruší tím současnou vyhlášku. Pro všichni

Proti
5

Zdrželo
0

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje obecně závaznou vyhlášku o

- -

0

Schválení obecně závazné vyhlášky (č. usnesení 79)
Další obecně závaznou vyhláškou, která vychází ze zákona o místních poplatcích je Obecně
závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu. Tato vyhláška ruší současnou vyhlášku o místním
poplatku z ubytovací kapacity. Zákon o místních poplatcích spojil poplatek z ubytovací kapacity a
poplatek z rekreačního pobytu. Výše poplatku od roku 2021 může být až 50,- Kč. Bohužel se množí
v obci ubytovacích míst, kdy však z ubytovaných nemá obec vůbec žádný prospěch, spíše naopak
jen nepořádek a odpadky. Ráda by obec navýšila tento poplatek, ale nechce tím zatěžovat trvale
žijící ubytovatele. Proto poplatek zůstává ve výši 3,- Kč. Vyhláška bude účinná od 1. 1. 2021. I tato
vyhláška byla kontrolována oddělením dozoru ministerstva vnitra.

Obsah usnesení

2

0

Zdrželo
0

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (č. usnesení 78)
Z důvodu účinnosti nového zákona o místních poplatcích, je obec povinna změnit své vyhlášky,
které z tohoto zákona vycházejí. Jedná se o obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Výše poplatků ve vyhlášce zůstává stejná a to 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za druhého a
každého dalšího psa. Poplatek je splatný do konce března příslušného kalendářního roku. Tato
vyhláška bude řádně zveřejněna, datum účinnosti je 1. 1. 2021. Vyhláška byla konzultována
s oddělením dozoru ministerstva vnitra.

Obsah usnesení

4.
4.1.

0

Zdrželo
0

Proti
5

0

Zdrželo
0

místním poplatku z pobytu, která ruší současnou vyhlášku o
místním poplatku z ubytovací kapacity. Pro - všichni
5.
5.1.

Schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství (č. usnesení 80)
Již dlouhodobě řešíme problém se psy, kteří znečišťují veřejné prostranství, protože se po obci
pohybují volně. I přes upozorňování občanů, že je zakázán volný pohyb psů, se tak stále děje. Proto
obec zpracovala vyhlášku, na základě které bodou majitelé psů nerespektující zákaz sankcionováni.
Vyhláška bude účinná od 1. 1. 2021. Vyhláška byla kontrolována oddělením dozoru ministerstva
vnitra. Tato vyhláška ruší současnou vyhlášku o regulaci pohybu psů.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, která ruší současnou vyhlášku o regulaci pohybu
psů. Pro - všichni
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Proti
5

Schválení vítězné firmy na dodavatele traktoru (č. usnesení 81)
Dne 23. 11. 2020 proběhlo otevírání obálek, kdy komise vybírala z doručených nabídek. Na obec
došly celkem tři nabídky. Nabídku poslala firma Magrix s.r.o., Agriten Trutnov s.r.o., a Agrotip Široký
s.r.o. Všechny firmy splnily podmínky výběrového řízení. Hlavní podmínkou pro výběr byla nejnižší
cena.
1) firma Agrotip Široký s.r.o. podala cenovou nabídku ve výši 969 000,- Kč bez DPH
2) firma Agriten Trutnov s.r.o. podala cenovou nabídku ve výši 996 000,- Kč bez DPH
3) firma Magrix s.r.o. podala cenovou nabídku ve výši 1 266 000,- Kč bez DPH
Hodnotící komise schvaluje pořadí firem tak, jak je uvedeno a navrhuje zastupitelstvu jeho schválení.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje pořadí firem, tak jak ji navrhla
hodnotící komise. Vítěznou firmou na dodávku traktoru
s příslušenstvím je Agrotip Široký s.r.o., a v případě jejího
odstoupení zastupitelstvo obce schvaluje dodání traktoru
s příslušenstvím firmou, která se umístila druhá, a v případě
jejího odstoupení, třetí v pořadí. Zároveň pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy s toto firmou. Pro - všichni
7.
7.1.

Proti
5

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje rozpočtové provizorium pro rok
2021, kdy je možné po dobu platnosti rozpočtového provizoria
vyčerpat pouze jednu dvanáctinu skutečných výdajů
předchozího roku, a to až do doby než bude schválen
rozpočet. Pro - všichni

3
- -

0

Zdrželo
0

Schválení rozpočtového provizoria (č. usnesení 82)
Obec Česká Metuje získala dotaci na výstavbu dětských hřišť v obci. V současné době probíhá
vyúčtování dotace, kdy prozatím není jasné, kdy bude dotace proplacena. Zároveň byl schválen
nákup traktoru, který bude uhrazen v měsíci prosinec. Z tohoto důvodu nebylo možné sestavit na rok
2021 rozpočet, a bude použito rozpočtové provizorium. Po dobu platnosti rozpočtového provizoria je
možné vyčerpat pouze jednu dvanáctinu skutečných výdajů předchozího roku, až do schválení
nového rozpočtu. Rozpočet bude schválen na začátku roku 2021.

Obsah usnesení

8.
8.1.

0

Zdrželo
0

Proti
5

0

Zdrželo
0

Schválení výpůjčky prostoru obchodu a pošty partner (č. usnesení 83)
K 30. 11. 2020 ukončí současná provozovatelka obchodu paní Lucie Tůmová výpůjčku prostor
obchodu. Obec se snažila zajistit další fungování obchodu a oslovila mnoho možných provozovatelů.
Oslovila obchodní řetězec Hruška, COOP, Verner potraviny, Kvíčerovskou pekárnu, Koloniál
Renata, Mini market Kamenec Teplice nad Metují a další. Nikdo však o provozování obchodu neměl
zájem a to ani za podmínek, které obec nabízí, to znamená, že veškeré náklady jsou hrazeny obcí.

Jedinou zájemkyní, která řádně zaslala na základě zveřejněného záměru svou žádost je slečna
Marie Jursová, která bude provozovat i poštu partner.
Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje výpůjčení prostor obchodu na
adrese Česká Metuje 5 slečně Marii Jursové, za účelem
provozování obchodu se smíšeným zbožím a pošty partner a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o výpůjčce. Pro . všichni
9.
9.1.

Proti
5

Hlasování
Pro

ZO Česká Metuje schvaluje podání žádosti o dotaci
z ministerstva financí na výstavbu bytů a pověřuje starostu
nebo místostarostku o zajištění této žádosti. Pro - všichni

Proti
5

ZO Česká Metuje schvaluje rozpočtové opatření č. 8
z důvodu nákupu traktoru a dalších úprav rozpočtu. Pro všichni

11.3.

Proti
5

Hlasování
Pro

Zdrželo

Hlasování
Pro

- -

Proti

Informování zastupitelů o nabídce směny pozemků
Pan Karel Moravec podal na Obecní úřad žádost o směnu pozemků. Nabízí směnit pozemek v jeho
vlastnictví v katastrálním území Metujka p.č. 186 o rozloze 1 107m2 druh pozemku travní porost, za
10 pozemků ve vlastnictví obce Česká Metuje v k.ú. Skalka u České Metuje p.č. 844, 735/16,
662/23, 662/9, 538/1, 511/2, 550/5, 403/2, 550/2, 491/2. O celkové rozloze 9 624 m2, druh pozemků
orná půda a trvale travní porost. Žádám zastupitele, aby tuto nabídku zvážili. O směně pozemků
bude rozhodnuto na příštím veřejném zasedání.

Obsah usnesení

4

0

Zdrželo
0

Informování zastupitelů o dílčí kontrole Krajského úřadu
Dne 12. 10. 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Česká Metuje, které provádějí
auditorky Královéhradeckého kraje. Během dílčí kontroly byly kontrolovány rozpočtová opatření,
pravidla rozpočtového provizoria, rozpočet, závěrečný účet za rok 2019, účetní a pokladní doklady,
bankovní výkazy, pokladní deník, odměňování zastupitelů, smlouvy a dokumentace k veřejným
zakázkám a další dokumenty.
Byla zjištěna pouze jedna méně závažná chyba a to, že prodaný pozemek p.č. 799/2 nebyl
odúčtován z majetku obce k okamžiku uskutečnění případu, tj. v den podání návrhu na vklad.
Obec přijímá systémové opatření k účtování při prodeji pozemků a to tak, že o prodeji bude účtováno
v den podání návrhu na vklad.

Obsah usnesení

12.
12.1.

Zdrželo
0

Hlasování
Pro

11.2.

0

Schválení rozpočtového opatření (č. usnesení 85)
Z důvodu nákupu traktoru a dalších úprav rozpočtu je potřeba schválit rozpočtové opatření č. 8

Obsah usnesení

11.
11.1.

Zdrželo
0

Schválení podání žádosti o dotaci (č. usnesení 84)
Obec nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na nadstavbu dvou bytů nad obchodem.
Projektová dokumentace by měla být včetně vydání stavebního povolení. Protože však obec není
schopná z vlastních prostředků nadstavbu vystavět, ráda by zažádala o dotaci. Jedná se o dotaci
z ministerstva financí. Obec zažádá v případě, že bude tato dotace vypsána pro rok 2021.

Obsah usnesení

10.
10.1.

0

Proti

Zdrželo

13.
13.1.

13.2.

Informování zastupitelů o žádosti k pronájmu nebo prodeji pozemků
Pan Miroslav Grätz si podal na obec žádost o prodej popřípadě pronájem pozemků, které jsou ve
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky, které sousedí s jeho pozemky a to pozemek č. 11/3, 10/5 a
část pozemku 10/1 v k.ú. Skalka u České Metuje, vše zakresleno v přiložené katastrální mapě.
Žádám zastupitele, aby tuto žádost zvážili.
O prodeji, či pronájmu pozemků bude rozhodnuto na příštím veřejném zasedání.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

Proti

Zdrželo

Proti

Zdrželo

Proti

Zdrželo

14.
14.1.
Obsah usnesení

Hlasování
Pro

15.
15.1.
Obsah usnesení

Hlasování
Pro

5
- -

____________________
Mgr. Lenka Rutarová
Místostarostka

____________________
Josef Cibulka
starosta

Ověřovatelé potvrzují svým podpisem, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními:

____________________
Bc. Alena Michelová
V České Metuji dne 27. 11. 2020
Zapsal: Bc. Eva Cibulková

6
- -

____________________
Martina Svědíková

