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č.612022

Zápis z jednání obecního zastupitetstva obce Odřepsy

Datum konání: 02. Lt.2022 od 18:07 hod.
Místo konání: budova obecního úřadu
Přítomni: Vladimír Netík, Jana Málková, Josef Brtek, Rudolf Kaňák, Kateřina Martinková, pavel
Rybář, petr Šimák
(prezenční listina, viz příloha č. 1)
Jednání přítomno 7 zastupitelů. Jednání bylo usnášeníschopné.

Program jednání:

1,. Zahálení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usneseníz minulého jednánízastupitelstva
4. Jednací řád

5. Jubilea

6. Žádosti o finanční podpory, které jsou žádány od obce Odřepsy
7. Žádost Hrabyně

8. Zástupce do Svazku obcí NY-KO

9, Žádost o poskytnutí daru - Včelaři
10. Zástupce do Svazku obcíCidlina
11. Žádosti obecních spolků
12. Návrh rozpočtu na rok 2023
13, Rozpočtové opatření č. 4/2022
14. Průběžné plněníza rok ZO22kdatu 3]., L0.2022
15. Návrh na rozpočtový výhled 2024-2026
16, Cena vodného pro rok 2023
17. Jmenování inventa rizační komise
18. Plán inventur
19. Jmenování osob na schválení účetní závěrky
20. Poplatky za ukládánía likvidaci stavebního odpadu
21. schválenízástupce do Školské rady zš Libice nad cidlinou
22. lnformace o projednávaných akcích
23. Diskuse
24. Závér
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Bylo projednáno:

1. Starosta obce, který svolal a řídí dnešní zasedání zastupitelstva, 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.

Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s programem dnešního jednání zastupitelstva obce
Odřepsy.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, protiO, zdrželse 0.

Usnesení č. tl6-2022 bylo schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl zvolit zapisovatelkou zápisu paní Janu Málkovou, ověřovateli zápisu pana

Petra Šimáka a pana Rudolfa Kaňáka.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Jana Málková ověřovatelé: Petr Šimák, Rudolf Kaňák
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržeI se 0.

Usnesen í č, 21 6-2022 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení z minuIého jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na jednání č. 5-2022 schválilo hodnotící komisi na Výběrové řízení na

dostavbu chodníků s těmito členy: Vladimír Netík, Jana Málková a pan Petr Šimák.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí hodnotící komisi na Výběrové řízení na

dostavbu chodníků s těmito členy: Vladimír Netík, Jana Málková a pan Petr Šimák. Proti zápisu

z minulého jednání nebyla vznesena námitka.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesen í č. 3 l 6-2022 bylo schvá leno.

Jednací řád
Zastupitelstvo obce se seznámilo s textem Jednacího řádu zastupitelstva obce Odřepsy.
Místostarostka navrhla doplněnío upřesňujícíformulacivycházejícíz legislativyČR, která setýká
nahlížení a pořizování kopií zápisu z jednání zastupitelstva. Zastupitelé s doplněním textu

souhlasili. Starosta poté nechal hlasovat o upraveném textu Jednacího řádu zastupitelstva.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Odřepsy.
Místostarostka je pověřena vydáním Jednacího řádu v platném znění.
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7,

Usnesen í č, 41 6-2022 bylo schváleno
proti 0, zdržel se 0.
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5. Jubilea
ZastuPitelstvo obce se na návrh Sociálně-kulturního výboru zabývalo novým nastavením
blahoPřání k Životnímu jubileu našich spoluobčanů. Návrh: od 70 let bude při kulatých a
PŮlkulatých narozeninách osobně předána spoluobčanům gratulace a dar nebo poukaz
v hodnotě 500,- KČ a Ženám navíc květina. Od 81 let bude každoročně předána gratulace
k narozeninám do poŠtovní schránky (pokud se nevztahuje výše uvedené). od 1oo let bude přání
k významnému Životnímu jubileu probíhat dle individuální dohody. po projednání nechal
starosta obce hlasovat o návrhu tak, jak byl přednesen,

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje ve svém čtyřletém funkčním období návrh
Sociálně-kulturního výboru obce ve znění: od 70 let bude při kulatých a půlkulatých
narozeninách osobně předána spoluobČanům gratulace a dar nebo poukaz v hodnotě 5o0,_ Kč
a Ženám navíc květina. Od 81 let bude každoročně předána gratulace k narozeninám do poštovní
schránkY (Pokud se nevztahuje výŠe uvedené), od 1oo let bude přání k významnému životnímu
jubileu probíhat dle individuální dohody.
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesen í č. 5 l 6-2022 bylo schváleno

Žádosti o finanční podpory, které jsou žádány od obce Odřepsy
ZastuPitelstvo obce se zabývalo moŽnostmi poskytnutí finanční podpory žadatelům, kteří se
PrŮběŽně obrací na naŠi obec s žádostí o pomoc. Vzh]edem k velikosti naší obce a rozpočtu obce
není moŽné usPokojit Žádosti vŠech organizací, sdružení i jednotlivců, bť je jejich činnost ve
ProsPěch Potřebných chvályhodná. Při projednávání se zastupitelstvo shodlo, že bude zvažovat
PodPoru sociálních i zdravotních služeb pouze v našem regionu tak, jak tomu bylo i v
předcházejících letech.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje, že se bude ve svém čtyřletém funkčním období
zabývat Pouze moŽnostmi podpory sociálních i zdravotních služeb v našem regionu.
Hlasování:
Přítomno: 7 pro7, proti O, zdržel se 0.
Usnesení č. 6/ 6-2022 bylo schvá leno

Žádosti Hrabyně
Obec OdřePsY obdrŽela Žádost o poskytnutí finančního daru pro Centrum sociálních služeb
HrabYně. Tento PoskYtovatel nás jmenovitě upozorňuje na jednoho z našich spoluobčanů, který
si jimi PoskYtovanou Pobytovou sociální službu vybral. Zastupitelé projednali požadavek výše
uvedené organizace a starosta poté vyzval k hlasování.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce se shodlo, že dle rozhodnutí č. 6/6-2022, bude zvažovat
PodPoru sociálních i zdravotních služeb pouze v našem regionu tak, jak tomu bylo i v
Předcházejících letech. Centru sociálních služeb Hrabyně nebude na základě výše uvedeného
PoskYtnut finanČní dar. V Případě tíživé sociální situace, bude pomoc poskytnuta konkrétní
osobě, která je naším občanem.

7.
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Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti0,
Usnesen í č. 7 l 6-2022 bylo schváleno

zdržel se 0.

8. Zástupce do Svazku obcí NY-KO
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činnosti Svazku obcí NY-KO (dále svazek). Starosta obce

navrhl, že prozatím zůstane zástupcem za obec Odřepsy ve svazku on a dále jeden ze zastupitelŮ.
pan Rudolf Kaňák bude postupně seznamován s činností ve svazku a v prŮběhu funkČního

období převezme od starosty obce tuto funkci. Oba pánové s funkcí souhlasÍ. Starosta nechal po

projednání návrhu o výše uvedeném hlasovat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem obce Odřepsy ve Svazku obcí NY-KO

pana Vladimíra Netíka a pana Rudolfa Kaňáka.

Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 8 l 6-2022 bylo schváleno

g. Žádost o poskytnutídaru -Včelaři
český svaz včelařú, z. s., základní organizace Městec Králové uspořádala naŠim dětem na

Rozloučení s prázdninami odbornou přednášku, která měla velmi kladné ohlasy. VČelaři odmítli

odměnu za tuto volnočasovou aktivitu s tím, že pokud se zastupitelstvo obce shodne na

finančním daru pro jejich spolek v jakékoliv výši, budou za podporu své činnosti rádi. Starosta

obce navrhl finanční dar Českému svaz včelařů, z. s., základníorganizace Městec Králové ve výŠi

2 O00,- Kč a vyzval k hlasování o schválení návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Českému svaz vČelařŮ, z. s., základní

organizace Městec Králové ve výši 2 OOO,- Kč. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o

výše uvedeném finančním daru.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesen í č. 9 l 6-2022 bylo schváleno

10. Zástupce do Svazku obcí Cidlina
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činnosti Svazku obcí Cidlina (dále svazek). Doposud byl

zástupcem obce odřepsy v tomto svazku pan Jaroslav Hanousek, který souhlasí s tím, Že bude

naši obec zastupovat i nadále. Starosta obce vyzval k hlasování o schválení návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupcem obce Odřepsy ve Svazku obcí Cidlina

pana Jaroslava Hanouska.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti0,
Usnesení č. L0l6-2O22 bylo schváleno

zdržel se 0.
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rr. Žádosti obecních spolků
11a) Zastupitelé se seznámili s žádostí Mysliveckého spolku Pod Stříbrníkem odřepsy o dotaci
na Činnost na rok 2023. Starosta obce nechal hlasovat o návrhu 20 OOO,- Kč pro spolek, pokud
sPlní Podmínky pro poskytnutí dotace z letošního roku a k rukám účetní obce předloží
vyúčtování do konce listopadu 2022.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro rok 2023 ve výši
20 000,- KČ místnímu spolku Myslivecký spolek Pod Stříbrníkem Odřepsy v případě, že budou
splněny podmínky pro poskytnutí dotace z letošního roku, vyúčtování dotace na rok 2022bude
PředloŽeno do konce listopadu k rukám účetníobce. Zastupitelé se s vyúčtováním seznámí na
nejbližším jednání od předání vyúčtování.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, protiQ
Usn esen í č. tta / 6-2022 bylo schvá leno

zdržel se 0.

zdržel se 0.

11b) Zastupitelé se seznámili s žádostí TJ Odřepsy , z. s. o dotaci na činnost na rok 2023. Starosta
obce nechal hlasovat o návrhu 20 OOO,- Kč pro spolek, pokud splní podmínky pro poskytnutí
dotace z letoŠního roku a k rukám účetníobce předložívyúčtování do konce listopadu 2022,

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro rok 2023 ve výši
20 000,- KČ místnímu spolku TJ Odřepsy, z, s.v případě, že budou splněny podmínky pro
PoskYtnutí dotace z letoŠního roku. Vyúčtování dotace na rok 2022bude předloženo do konce
listoPadu k rukám ÚČetní obce. Zastupitelé se s vyúčtováním seznámí na nejbližším jednání od
předání vyúčtování.
H!asování:
Přítomno:7 pro7, proti0,
Usnesen í č. IIb l 6-2022 bylo schváleno

11c) ZastuPitelé se seznámili s Žádostí SDH Odřepsy o dotaci na činnost na rok 2023. starosta
obce nechal hlasovat o návrhu 20 O0O,- Kč pro spolek, pokud splní podmínky pro poskytnutí
dotace z letoŠního roku a k rukám účetní obce předloží vyúčtování do konce listopadu 2022.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro rok 2023 ve výši
20 000,- KČ místnímu spolku SDH Odřepsy v případě, že budou splněny podmínky pro poskytnutí
dotace z letoŠního roku. VyúČtovánídotace na rok 2022bude předloženo do konce listopadu k
rukám ÚČetní obce. Zastupitelé se s vyúčtováním seznámí na nejbližším jednání od předání
vyúčtování.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti0, zdrže!se 0.
Usn esen í č. LLc/ 6-2022 bylo schvá len o

12. Návrh rozpočtu obce Odřepsy na rok2023
SPrávkyně rozpoČtu poŽádala o schválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2023 v
Paragrafovém zněnÍ. Příjmy celkem 6IO4 615,00 Kč, výdaje celkem 5 406 395,oo Kč, financování
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698 220,oo Kč. Nikdo z přítomných neměl k návrhu námitku ani podnět k doplnění. Starosta

obce poté vyzval k hlasování o schválení návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení: Zastupitelé obce schvalují návrh přebytkového rozpočtu obce Odřepsy na rok

2023 v paragrafovém znění. Příjmy celkem 6tO4 6].5,00 Kč, výdaje celkem 5406395,00 Kč,

financován í 698 220,00 Kč. Návrh bude k připomínkování zveřejněn na úřední desce po dobu 30

dní.
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. t2l6-2o22 bylo schváleno

t3. Rozpočtové opatře ní č. 4l2O22
Správkyně rozpočtu požádala o schválení rozpočtového opatřen í č. 4l2O22. Starosta obce vyzval

k hlasování o schválení výše uvedeného rozpočtového opatření.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2022.
HIasování:
Přítomno:7 pro7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. L3/6-2022 bylo schváleno

14. PrŮběžné ptnění za rok 2022kdatu 31. Lo.2022
Správkyně rozpočtu informovala zastupitelstvo o průběžném plnění rozpoČtu ke dni 3t.L0.2022
(přúmy 97, O4o/o, výdaje 83,I3Yo, financování 83,33%|.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběžné plnění rozpočtu obce Odřepsy
za rok 2022kdatu 31. L0.2022.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. L4/6-2O22 bylo schváleno

15. Návrh na rozpočtový výhled 2024,2026
Správkyně rozpočtu požádala o schválení rozpočtového výhledu na období 2024-2026. Po
projednání vyzval starosta obce zastupitelstvo ke schválení předloženého návrhu rozpočtového
výhledu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Odřepsy na

roky 2024-2026.
Hlasování:
Přítomno: 7 pro7, proti0, zdržel se 0.

Usnesení č. L5l6-2O22 bylo schváleno

15. Cena vodného
Dle finanční analýzy, jejíž dodržování kontroluje SFŽP, který poskytl dotaci na výstavbu
vodovodu, je třeba upravit cenu vody pro rok 2023. V ceně jsou zohledněny také podmínky
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dodavatelevodyproobec,kterýmjefav.rruy'n
pro rok 2023 takto: cena bez DPH 49,og Kč/m3 (54,- Kč s DPH za m3).

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2023 takto: cena bez DPH
49,09 Kč/m3 (54,- Kč s DPH za m3).
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. L6/6-2022 bylo schváleno

17. Jmenování inventarizační komise
Starosta obce navrhl předsedou inventarizační komise pana pavla Rybáře, členy inventarizační
komise Pana Josefa Brtka a paní Kateřinu Martinkovou, poté vyzvat k hlasování o schválení
návrhu.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou inventarizační komise pana pavta
RYbáře, ČlenY inventarizaČní komise pana Josefa Brtka a paní Kateřinu Martinkovou.
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. L7/6-2022 bylo schváleno

18. Plán inventur
PoČátkem roku 2023 budou prováděny pravidelné inventury za rok 2022 kdatu 31. t2.2022.
Starosta obce navrhl zahájeníČinnosti dne 01. o].2o23a ukončeníčinnosti 31. 01. 2o2g.Závěry
inventur budou zastupitelŮm předloŽeny při nejbližším jednání zastupitelstva obce po ukončení
inventur.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2o22takto: lnventury za rok
2022budou zahájenY dne 01. OL.2023 a ukončeny dne 31. oL.2023. po ukončení inventur bude
o jejich závěrech předseda inventarizaČní komise informovat zastupitele na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, protiQ zdržel se 0.
Usnesení č. L8l6-2022 bylo schváleno

l9. Jmenování osob na schválení účetní závěrky
starosta obce navrhl celé zastupitelstvo obce odřepsy na schválení účetnízávěrky za rok 2022.

Návrh usnesenÍ: ZastuPitelstvo obce schvaluje, že všichni členové zastupitelstva obce odřepsyjsou určeni jako osoby, které schvalují účetní závěrku za rok 2022.
Hlasování:
Přítomno:7 pro 7,
Usnesen í č, t9 / 6-2022 bylo schváleno

proti 0, zdržel se 0.



Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČO 00239518

TeL325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz, IDDS: qgtam6t, mob.tel.603 51i 096

20. Poplatky za ukládání a likvidaci stavebního odpadu
obec odřepsy nově zřídila možnost likvidace stavebního odpadu pro své obČany nebo Pro
osoby, které v obci vlastní nemovitost, mimo podnikatelské subjekty. Tedy pro ty, kdo jsou

v obci plátci za likvidaci odpadu. Navržený ceník za likvidaci stavebního odpadu:

o nádoba do 15 kg - 2x za měsíc ZDARMA z jednoho čísla popisného (dále 30,- KČ/nádoba),

o kolečko či ruční vozík do 100 kg - ].00,- Kč/kolečko nebo vozík
o vozík za auto do 400 kg - 300,- Kč/vozík

Vzhledem k tomu, že obec nemá ze zákona povinnost likvidovat stavební odpad, nebude

vydávat doklad o likvidaci stavebního odpadu. Starosta obce po projednání vyzval k hlasování o

výše uvedeném návrhu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ceník za likvidaci stavebního odpadu takto:
. nádoba do 15 kg - 2x za měsíc ZDARMA z jednoho čísla popisného (dále 30,- Kč/nádoba),
. kolečko či ruční vozík do 100 kg - ]-00,- Kč/kolečko nebo vozík,
. vozík za auto do 400 kg - 300,- Kčlvozík.

Obec nebude vydávat doklad o likvidaci stavebního odpadu,

Stavební odpad je možné likvidovat po předchozí dohodě na Otj nebo tel. dohodě se

starostou obce na tel. čís]e 603 511096. Místem určeným k uložení stavebního odPadu je

ohrada za fotbalovým hřištěm. Ceník je platný od 01. 0t.2023.
Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti0, zdrželse 0,

Usnesení č. 20 l 6-2022 bylo schváleno

21. Schválení zástupce do Škotské rady ZŠ Libice nad Cidlinou

Starosta obce navrhl zástupkyní obce Odřepsy ve Školské radě ZŠ Libice nad Cidlinou Paní Lucii

Bauerovou a vyzval k hlasování o schválení návrhu,

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zástupkyní obce Odřepsy Ve Školské radě ZŠ

Libice nad Cidlinou paní Lucii Bauerovou.

Hlasování:
Přítomno:7 pro7, proti0, zdrželse 0,

Usnesení č. 2L/6-2O22 bylo schváleno

l

I z2. tnformace o projednávaných akcích
o příprava oslav 795 let naší obce,
o příprava rozsvícení vánočního stromu,
o Jablotron,
o aktualizace vyhlášek obce,
o radary v obci,
o poplatky za odpad,
o dotace na kulturní akce,
o informace o veřejném opatrovnictví.



Obec Odřepsy
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Zapsal: Jana Málková 
/á/4 ,/

V Odřepsích dne 02.11",2022

Přílohy:
]". Prezenční listina
2. návrh rozpočtu obce Odřepsy na rok 2023
3. průběžné plněníza rok 2022kdatu 3].. t0.2022
4, návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026

Rqdolf Kaňák

za sekání fotbalového

23. Diskuse
V diskusi pan Josef Brtek navrhl finanční odměnu pro
hřiŠtě. Starosta obce odpověděl, že tuto finanční oOrěrul rna rešit rL odřepsy, z. s, zdotace,
kterou od obce kaŽdoroČně dostává, Dále uvedl, že on l pan ! se na sekání hřiště také
podílejí.
Pan Petr Šimal vyjádřil poděkováníza poskytnutou dotaci pro rok 2022 Ms pod Stříbrníkem
Odřepsy.

24. Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva v 20:50 hod.

ověřil: ,;:;,§;^ru

,, ' ,, 
, ,/. j''

starosta obce vladimír




