
Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinouo IČO 00239518

Te1,325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz , IDDS: qgtam6t , mob.tel. 603 511 096

č.2l2o22

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Odřepsy

Datum konání:30.03. 2022od 19:07 hod.
Místo konání: budova obecního úřadu
Přítomni: V. Netík, J. Málková,l. Tomsa, p. Šimák, K. Martinková, M, Podoláková
(prezenční listina, viz příloha č. 1)

Jednání přítomno 6 zastupitelů. Jednání bylo usnášeníschopné,

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelŮ zápisu
3. Změna bodu č. 10
4. Kontrola usneseníz minulého zastupitelstva
5. schválení závěrečného účtu obce
6. Schválení účetní závěrky
7. Rozpočtové opatření č. 2

8. Žádost o finančnípříspěvek zŠ Libice nad Cidlinou
9. Žádost o finanční příspěvek OSH Nymburk
].0. Návrh záměru na odprodej židlí
11. Žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí
]_2. Návrh záměru na pacht louky
1-3, Výběr zhotovitele na opravu výtluků na místních komunikacích
1_4. Návrh projektu Zdravotní klaun
15. lnformace o projednávaných akcích
16. Diskuse
17. Závěr

Bylo projednáno:

1. Starosta obce, který svolal a řídí dnešnízasedánízastupitelstva, přivítal přítomné a upozornil zastupitele, že
se prŮběh jednání zvukově nahrává a dále seznámil přítomné s programem dnešního jednání, tak jak byl
prezentován na pozvánce a zdůvodnil změnu bodu č. ].0.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelé souhlasí s programem dnešního jednání zastupitelstva obce Odřepsy,
H!asování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. I/2-2O22 bylo schváleno,

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paníJanu Málkovou, ověřovatelkami zápisu paní Kateřinu
Martinkovou a paní Michaelu Podolákovou.

Návrh usnesení:
Zapisovatel: Jana Málková
Hlasování:
Přítomno: 6 pro 6,

ověřovatelé: kateři na M a rtin ková, M ichaela podolá ková

Usnesení č. Zl2-2O22 bylo schváleno.
proti 0, zdržel se 0.
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3. Změna bodu č.10
Do dnešního jednání MAS Mezilesí, z. s., Kněžice nedodala oficiální požadavek na finanční příspěvek, proto
tento bod nebude projednáván. Pod č. 1-0 bylnově zařazen bod,,Záměr na odprodejžidlí".

Hlasování:Zastupitelstvo obce schvaluje změnu bodu č. ].0 k dnešnímu projednání.
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesen í č. 3 /2-2022 bylo schvá leno.

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
. By| poskytnut dar Městské nemocnici Městec králové a odeslán dříve schválený dar Nemocnici

Nymburk,
o Starosta obce podepsal Dohodou s fa Nykos, a. s.,
o Místostarostka informovala spolek Lungta o závěrech z jednání zastupitelstva,
. Topoly u hřiště jsou pokáceny.

Návrh usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o splněnívýše uvedeného usnesení z jednání
zastupitelstva obce č.1,/2022. Proti zápisu z jednánízastupitelstva č.1,/2O22 nebyla vznesena námitka.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 4/2-2022 bylo schváleno.

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok2O2L
Správkyně rozpočtu seznámila zastupitele se závěry kontroly XÚSr a požádala o schválenízávěrečného účtu
obce Odřepsy za rok 2021, k datu 31. t2. 2O2L. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce a do
dnešního dne nebyla vznesena námitka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Odřepsy 202'].kdatu 31-. 12.2021bez
výhrad.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 5/2-2022 bylo schváleno.

6. Schválení účetní závěrky za rok2027
Správkyně rozpočtu předložila zastupitelům podklady účetnízávěrky za rok 2021.Zastupitelé se s podklady
podrobně seznámili. Starosta poté vyzval k hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2021. Starosta
poděkoval účetníobce za práci, která byla kontrolním orgánem shledána bez závad.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Zůstatek bude převeden z účtu
431" na účet 432 s datem dne schválení účetní závěrky.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 6/2-2022 bylo schváleno

7. Rozpočtové opatření č.2l2O22
Starosta obce požádal o schválení rozpočtového opatření č, 2/2022 a vyzval k hlasování o schválení
rozpočtového opatřen í.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č,2/2022.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 5,

\J

Usnesen í č, 7 l2-2O22 bylo schvá|eno
proti 0, zdržel se 0.
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8. Žádost o finanční příspěvek zŠ tibice nad Cidlinou
Z důvodu stále se zvyšujících cen energiía celkových provozních nákladů ZŠ Libice nad Cidlinou, nás požádal

zřizovatel o finanční příspěvek/dar pro školní rok 202L/2O22, Zastupitelé projednali návrh zřizovatele na

finanční dar ve výši 4000,- Kč za žáka ZŠ Llbice nad Cidlinou s trvalým pobytem v obci Odřepsy. Starosta poté
vyzval k hlasování o schválení výše uvedeného návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finančnídar 4000,- Kčzažáka ZŠ tibice nad Cidlinou s trvalým
pobytem v obci Odřepsy na školní rok2O2L/2O22.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 812-2022 bylo schváleno

9. Žádost o finanční příspěvek OSH Nymburk
Okresní sdružení hasičů Nymburk se na nás obrátilo jménem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s žádostí
o podporu zbudovánítrvalé muzejníexpozice, Prostory bezúplatně nabídlo město Sadská ve svém Městském
muzeu. Práci a exponáty bezúplatně zajistí členové komise historie při OSH a členové Sborů dobrovolných
hasičů, Případný finanční příspěvek by byl využit na nákup výstavních vitrín. Zastupitelé návrh projednali
a z jednání vzešel návrh na finanční dar ve výši 2000,- Kč. Starosta poté vyzval k hlasování o schválení výše
uvedeného návrhu,

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2000,- Kč.

Hlasování:
Přítomno:6 pro 4, proti 1, zdržel se 1.

Usnesen í č. 9 /2-2022 bylo schvá leno

10. Návrh záměru na odprodejžidlí
Dlouhodobě p|ánovaný nákup nových stohovatelných židlí do sálu OÚ proběhl. Většina starých židlí byla
spoluobčanům k dispozici zdarma, V současnosti obec vlastníještě nepotřebné kovové židle s čalouněním,
které starosta navrhl odprodat na základě vyvěšenízáměru, Zastupitelé po projednánísouhlasili s hlasováním
o odprodeji výše uvedených židlí. Podmínky prodeje jsou přílohou č. 3 zápisu z dnešního jednání
zastupitelstva.Záměr bude v případě schválení řádně vyvěšen.

Návrh usnesení; Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení Záméru na odprodej čalouněných kovových židlí.
Podmínky prodeje jsou přílohou č, 3 zápisu z dnešního jednánízastupitelstva.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10l2-2O22 bylo schváleno

11. Žádost o finanční příspěvek Linka bezpečí
Linka bezpečí nás i v letošním roce požádala o finanční příspěvek na činnost. V minulých letech jsme tuto
organizaci, pomáhajícípřevážně dětem, podpořiličástkou 1000,- Kč. Zastupitelé návrh projednalia z jednání
vzešel návrh na finanční dar ve výši 1000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z. s., ve výši 1000,- Kč.
Hlasování:
Přítomno: 6 pro 5, proti 1,
Usnesení č. LI|2-ZO22 bylo schváleno

12. Návrh záměru na pacht louky

zdržel se 0.
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Zastupitelé projednali návrh na pacht pozemku ve vlastnictvíobce p. č. 156/8 v k.ú. Odřepsy, na kterém se
nachází trvalý travní porost. Pacht pozemku by vyřešil jeho nutnou celoroční údržbu. Celková výměra
pozemku je 13000 m2, kvyužitípro sklizeň nebo pastvu je 10400 m2. Zastupitelé po projednánísouhlasili
s hlasováním o pachtu výše uvedeného pozemku. Podmínky pachtu jsou přílohou č. 4 zápisu
z dnešního jednání zastupitelstva,Záměr bude v případě schválení řádně vyvěšen.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Zámér na pacht pozemku č. 156/8 v k.ú. Odřepsy. Tento záměr
s podmínkami pachtu je přílohou č 4. zápisu z dnešního jednání zastupitelstva,
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12/2-2022 bylo schváleno

13, Výběr zhotovitele na opravu v,ýtluků na místních komunikacích
Proběhlo poptávkové řízenína opravu výtluků na místních komunikacích, Zoslovených zhotovitelů doručila
nabídku firma:

o Oprava komunikacíZoubek, s. r. o., s nabídkou 55 000,- Kč bez DPH + 3000,- Kč za válec (70 ]_80,- Kč

s DPH).
o SilniceCajk,s, r. o.,s nabídkou 66300,- Kč bez DPH (80223,-Kčs DPH)
o Roadstav s. r. o./ s nabídkou 5]- 800,- Kč bez DPH (62 678,- Kč s DPH)

Starosta obce navrhnulvyužít nabídky firmy Roadstav s. r. o., která je v souladu s řádným hospodařením obce
a vyzvalzastupitele k hlasovánío schválení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Roadstav s. r. o., která činí51800,- Kč bez DPH
(62 678,- Kč s DPH).

Hlasování:
Přítomno:5 pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 13/2-2022 bylo schváleno

].4. Návrh projektu Zdravotní klaun
Organizace Zdravotníklaun, o.p.s, požádala o finančnídar na činnost. Zdravotní klaunijiž dvacet let navštěvují
těžce nemocné děti vnemocnicích a přinášejíjim povzbuzení, dobrou náladu, radost a smích. Zastupitelé
návrh projednali a z jednání vzešel návrh na finanční dar ve výši 3000,- Kč. Starosta poté vyzval
k hlasování o schválení výše uvedeného návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finančnídar 3000,- Kč pro organizaci Zdravotní klaun, o.p.s.
Hlasování:
Přítomno:6 pro 6, protiO,
Usnesení č. 74 l 2-2022 bylo schvá leno

15. lnformace o projednávaných akcích
. výběrovéřízení na přístavbu oú se prodlužuje,
o vlll. obecníples proběhl,
o plán dalších akci pro letošní rok,
o Možnost zájezdu pro spoluobčany pořádaného obcí,
o Rekonstrukce sociálních zařízení,
o situace k ubytováníuprchlíků - dotazník,
o Jednánív Libici nad Cidlinou k dopravní obslužnosti proběhne 13. 4.2022,
o Žádost o finanční příspěvek MAS Mezilesí, z.s.,
o Knihovna,
o Cetin,

v

zdržel se 0.
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. kácení nebezpečných stromů u hřiště proběhlo

16. Diskuse
Místostarostka navrhla pro příští obdobístanovit jasná pravidla a termín pro podávánížádostío finanČní
podporu/dar.
PaníPodoláková navrhla k autobusové zastávce ze směru od Libice nad Cidlinou nebo na jiné místo poblíž
zastávek autobusu, umístit kolostav, Dále navrhla opravu stávajícího nebo zbudovánínového retardéru před

oÚ.

t7. Závěr
Starosta obce u končil jedná n í zastu pitelstva v 2 ]":04 hod.

zapsal : :ana rftaltov 
i/, 

//

V Odřepsích dne 30. 03.2022

Přílohy:
1. Prezenčnílistina
2.Závérečný účet obce Odřepsy za rok2021
3, Záměr na odprodej čalouněných kovových židlí
4.Záměr na pronájem pozemku č.1,56/8 v k.ú. Odřepsy

ověřil: Kateřina Martinková l/uh'r!n" 
/

Michaela podoláková fuer.,

,/-/Z
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Příloha č. 1

Prezenění listina z jednání Zastupitelstva obce Odřepsy é.212022
dne30.03.2022

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce

vladimír Netík

Mgr. Jana Málková

Michaela podoláková

kateřina Martinková

petr Šimák

Jiří Tomsa

tráa(/
l,fu hr/.q r

ťa
/
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ví,y'rla é'.2

Poplatek ze psů

Poplatek za užívání veř, Prostor (parkovné)

Správní poplatky ( vidimace, legalizace, Czech Point)

Příjmy z pronájmu pozemků

Příjmy za svoz (tříděníodpadů EKOKOM)

Dotace na volby (l00% pokrytí nákladů)

Vodovod - pitná voda

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2O2Lbyly

Z toho:

Vodovod

provoz autobusů

svazek cidlina

Kultura(vítání občánků, jubilea, dětské a kce)

Dotace Tl

Dotace SDH

Dotace MS

Závěrečný účet obce za rok 202L

Rozpočet obce Odřepsy na rok 2021,byl schválen zastupitelstvem obce dne 1,6,1,2,2020 v celkové výši

příjmů 5.886.B22,-Kč, výdajů 5.188.602,-Kč a financování 698.22O,-Kč. Rozpočet byl sestaven jako

přebytkový. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. ]" ze dne 8.2.202I,

opatřením č.2 ze dne 24.3.2O21, opatřením č. 3 ze dne 9,6.2021-, opatřením č. 4 ze dne 13,9.2021,

opatřením č.5 ze dne ].3.12,202].. Všechny rozpočtové změny byly projednányvzastupitelstvu obce,

jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plněnípříjmů a výdajů roku2021.. Údale o plněnírozpočtu příjmŮ

a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění

rozpočtu územních samosprávních celků FlN 2-],2M, který je součástízávěrečného Účtu obce.

Příimová část

Skutečné přúmy roku 2021 byly:

Z toho:

Daňové příjmy:

Poplatek za provoz systému kom.odpadu

6,516.154,62,-Kč

5.138.110, ]"5,-Kč

247.942,-Kč

lL742,-Kč

6,000,-Kč

6.800,-Kč

48.552,-Kč

86,725,50,_Kč

28.485,72,-Kč

350.360,-Kč

4.593.562,89,-Kč

].55.206,37,-Kč

64.000,-Kč

23.463,-Kč

46.205,50,-Kč

20.000,-Kč

20.000,_Kč

20.000,-Kč
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Veřejné osvětlení 33,669,63,-Kč

Sběr a odvoz komunálního odpadu 625,964,96,-Kč

Volby (pokryto z dotace) 28.485,72,,Kč

Provoz činnosti veřejné správy a zastupitelstva obce (paragraf 6171, s 61,1"2)

2,769.868,45,-Kč

Úroky z půjček 77,431,,43,,Kč

Splátky úvěrů ( veřejné osvětlení a vodovod) 698,220,-Kč

V obci Odřepsy vnitřníkontrolnísystém pro rok 2021tvořila směrnice pro finanČní kontrolu,

předsedou je pan JiříTomsa.

Správcem rozpočtu je v roce 2021, paní Lucie Bauerová.

Hlavní účetní obce je paní Lucie Bauerová,

Finanční komise 4x do roka (vždy za příslušný Q) provedla inventarizaci pokladny a kontro|u ÚČetních

a bankovních dokladů.

Dílčí přezkoumáníhospodařeníobce se uskutečnilo kontrolou z Krajského úřadu StředoČeského kraje,

odborem finančníkontroly dne 29.9.2021a nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Celkové přezkoumáníhospodařeníobce se uskutečnilo kontrolou z Krajského úřadu StředoČeského

kraje, odborem finanční kontroly dne 24.2.2022 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh závěrečného účtu bylvyvěšen dne :7.3.2022 a sejmut dne 30.3.2022

Přílohy: Sestava Fin 2-12M sestavená k31,.12.202t

Zpráva o výsledku hospodařeníza rok2021

Rozvaha k3]-t2.202I

Výkaz zisku a ztrát k31.12,2021,

Příloha k3]-I2.2O2L

Sejmuto: návrh závěrečného účtu byl sejmut po schválení závěrečného ÚČtu

účetní obce:

starosta obce:
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Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,

Tel: 325 653 072, Mob.:603 511 096
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NABÍDKA ODPRODEJE ČALOUNĚNÝCH KOVOVÝCH Žml_,Í

Obec Odřepsy nabízí k odkoupení přebytečný nábytek. Jedná se o 20 ks.
železných čalouněných židlí bílé barvy se vzorovaným čalouněním, stáří cca 25
let. Jejich stav odpovídá stáří, cenaje 400,- Kč/ks.
Dále nabízí 6 ks. železných chromovaných židlí s hnědým čalouněním, stáíí cca
15let. Jejich stav je výrazné lepší nežubílých. Cena je 500,- Kč/ks.
Na židle je možné se podívat v úřední dny: pondělí 9 -1lhod. 18-20 hod., středa
9-11 hod., l8-20 hod., nebo po telefonické domluvě.
Odprodej schválilo Zastupiťelstvo obce na svém jednání dne 30.3. 2022 poď
čí sl em usnesení I 0 l 2-2022. Žiarc budou pro {4ny !n|n ímu zíý emci.

V Odřepsích30.3.2022

Vyvěšeno 1.4.2022
Sejmuto: 29.4.2022

1
š,

1
1

l

|]

Vladimír Netík
starosta obce

Z
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Obec Odřepsy
Odřepsy 72, 28g 07 Libice nad Cidlinou,IČ: 00239518

Tel: 325 653 072, Mob.:603 511 096
e-mail : ob ec. odrep s y @tiscali. cz. IDD S : qgfam6t, é.i. : 1 0 42l 1 9 1 /0 1 00

V Odřepsích30.3.2022

ZÁlnÉR NA PROPACHTOVÁN Í P OZEMKU

Zastupitelé na svém jednání č.212022 dne 30. 3.2022 schváliti záměr na propachtování
pozemku ve vlastnictví obce Odřepsy p.č. 156/8 v k.ú. Odřepsy. Jedná se o trvalý travní
porost, jehoŽ pachtem chce obec vyřešit jeho celoroční údržbu. Pozemek má celkem
výměru i s břehovými porosty 13 000 m2o k využití pro sklizeň nebo pastvu je 10 400 m2.
Doba pachtu je schválená na dobu tří let, poté musí být smlouva obnovena. Cena pachtu
není stanovena, bude vybrána podle nabídek.
Podmínkou pachtu je min. 2x za kalendářní rok posekání, zabránéní vzrůstu
neŽádoucích keřŮ a náletů na pozemku, umožnění údržby oplocení sousedního lesa,
moŽnost vstupu na pozemek osobám při rekreačním sportu nebo akcích pořádaných
obcÍ. Pokud by se měl měnit na pozemku porost na jinou plodinu, lze pouze po dohodě
s majitelemo tedy obcí Odřepsy.
Nabídky na pacht doručte na Obecní úřad nejdéle do 20. 4. 2022 do 18.00 hodin,
v zalepené obálce s nadpisem PACHT LOUKY, NEOTVÍRAT.
Pachfýř bude vybrán při nejblřším jednání Zastupitelstva obce Odřepsy. Při výběru
bude přihlédnuto k více aspektům, včetně zkušeností §e zacházením s pozemky
v majetku obce žádajícímu pachfýři v minulosti.

vladimír Netík
starosta obce
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Celková výměra nabízené louky p.č. 156/8
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Využitelná výměra nabízené louky p.č. 156/8
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