---------- Forwarded message --------Od: Eva Slavíková - Obec Zdiby <eva.slavikova@obeczdiby.cz>
Date: po 30. 11. 2020 v 14:23
Subject: FW: Předložení návrhu rozpočtu obce Zdiby na r. 2021 k projednání FV
To: Anatol Nepala <anatol.nepala@gmail.com>
Cc: jakubkrejcar@volny.cz <jakubkrejcar@volny.cz>, Kateřina Kolářová - Obec Zdiby
<katerina.kolarova@obeczdiby.cz>
Hezký den, vážený pane Nepalo.

Pro větší přehlednost uvádím odpovědi na Vaše otázky níže přímo v textu:

1/ Kapitálové příjmy – z čeho obec očekává kapitálové příjmy vyšší o 3 mil.? Jedná se o
prodej pozemků?
V kapitálových příjmech jsou započítány předpokládané příjmy z prodejů částí obecních
pozemků, užívaných 3. osobami, které jsou řešeny v rámci zajišťování inventarizačních
náprav ve vztahu k obecnímu majetku.
Započteny jsou také investiční příspěvky stavebníků. Dále předpokládané příjmy z prodeje
nepotřebného movitého majetku obce.

2/ Sběr a odvoz odpadů § 3722 a § 3723 - proč jsou vyšší? Služby se zdražily, nebo máme
více odpadu, nebo snad občané v obci špatně odpad třídí, takže je služba dražší?
Je tomu tak jednak z důvodu, že bude nezbytné vysoutěžit nového poskytovatele
služeb v oblasti odpadového hospodářství. Smlouva o poskytování služeb sběru domovního
odpadu v obci Zdiby byla uzavřena již v r. 1996. Od té doby byla doplněna 35 dodatky. Je
proto žádoucí postupovat dle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
vysoutěžit nového poskytovatele těchto služeb. Současně dochází celkově k nárůstu cen
v odpadovém hospodářství. Protože v tuto chvíli není možné přesně predikovat vysoutěženou
cenu a současně víme, že dochází k nárůstu cen v odpadovém hospodářství, je v rámci sběru a
odvozu odpadů počítáno s finanční rezervou tak, jak je návrh předkládán.

3/ Péče o vzhled obce § 3745 - vyšší o 5 mil., než v roce 2020. Prosíme předložit bližší
informace a rozpočet konkrétních plánovaných výdajů.
Do tohoto paragrafu byly zahrnuty náklady na nové parkové úpravy v rámci veřejných
prostranství v obci. Z výraznějších akcí především úprava parku nám. J. Hus, návsi Brnky,
parčíku V Louži s osazením dětských herních prvků (v participaci s poskytovatelem
investičního příspěvku), V Remízkách – s těmito akcemi spojený nákup mobiliáře – lavičky,

herní prvky apod. V § je zahrnut také nákup nové komunální techniky, náklad na 2 nové
pracovníky údržby (pokud se podaří místa obsadit), náklady na ošacení zaměstnanců údržby,
pracovní pomůcky + běžný materiál. Dále také výsadba stromů v obci.

4/ Činnost místní správy a zastupitelstva § 6171 a § 6112 vyšší o 1 mil. - jedná se nárůst
mezd, nebo o navýšení počtu zaměstnanců?
Jedná se o rozšíření pracovní pozice z částečného úvazku na plný úvazek + očekávané 5 %
navýšení platů. V § jsou zahrnuty také drobné stavební úpravy OÚ (posuv – rozdělení jednací
místnosti na 2 jednací místnosti z důvodu nedostatečné prostorové kapacity úřadu, renovace
dveří)-

5/ Komunitní centrum § 3392 - 3.750,000,00 Kč. Rekonstrukce, rozšíření? Je to vhodné a
nutné v době nižších příjmů a v kontrastu s havarijním stavem hlavních příjezdových
komunikací na Brnky a na Holosmetky? ¨
Příprava rekonstrukce komunitního centra je dlouhodobější projekt, který reaguje jednak na
potřeby knihovny, snahu zajistit odpovídající a zejména sociálním zařízením hygienicky
nezávadné prostředí pro komunitní setkávání občanů a rozvoje komunitních aktivit, jakož i
potřebu zajistit prostory pro dětský klub (pod záštitou obce Zdiby – obdrželo SHM
(Salesiánské hnutí mládeže) dotaci na provoz dětského klubu ve Zdibech ve výši cca 2,5 mil.
Kč. Vzhledem k delší přípravě projektu máme již v tuto chvíli zajištěnu dotaci ve výši cca 2,3
mil. Kč a dále žádáme o další dotaci ve výši cca 1,7 mil. Kč. Z toho důvodu považujeme za
účelné v projektu pokračovat a získanými finančními prostředky na rekonstrukci a provoz
zhodnotit majetek obce a zkvalitnit služby, poskytované dětem a občanům.

6/ Komunální služby a územní rozvoj J.N. (nákup pozemku) - prosíme o vysvětlení a
komentář.
Patří sem různé znalecké posudky, zaměření, a především nákupy pozemků. Jedná se o odhad
na výkupy pozemků na přípravu výstavby rekonstrukce komunikací.

7/ § 5311 - rádi bychom Vás požádali o zdůvodnění nákupu nového vozu pro Obecní policii.
Je plánován i odprodej druhého vozu tovární značky Mitsubishi? Pak by Policie disponovala
pouze jedním vozem, novým? Nebo Obecní policie požaduje mít k dispozici dva vozy? Pak
Vás prosíme o zdůvodnění potřeby dvou vozidel.
Vzhledem k tomu, že vozidlo Hyundai Accent je již na konci své provozní životnosti (17 let)
rozhodla rada obce o jeho odprodeji. V tuto chvíli bude mít obecní policie k dispozici vozidlo
nové, tj. Mitsubishi ASX a jako náhradní dosluhující vozidlo Mitsubishi Outlander (stáří 9
let). Vozidlo Mitsubishi Outlander není v dobrém stavu – turbo, spojka, uložení přední řízení
a čepy na obou stranách, uložení tlumičů). Za rok 2020 výše celkových udržovacích oprav na

Mitsubishi Outlander činila cca 200 tis. Kč. Považuji za nezbytné, aby obecní policie
disponovala dvěma vozidly. Prvním důvodem je potřeba druhého vozidla v případě výjezdu
k mimořádné události, kdy je první vozidlo na výjezdu a také v případě nehody atd. (v
poslední době např. po nehodě způsobené traktorem z JZD Klecany došlo cca na 3 týdny
k úplnému odstavení jednoho policejního vozu), kdy OP nemůže zůstat zcela nepojízdná. Pro
další rok tak bude ke zvážení, zda investovat vetší množství finančních prostředků do oprav
vozidla Mitsubishi Outlander anebo zda z důvodu značné poruchovosti obměnit vozový park
a obecně do budoucna volit vozidla benzínová (nikoliv naftová – nežádoucí studené starty).

8/ § 2339 - žádáme o vysvětlení o jaké výdaje se jedná pod pojmem Záležitosti vodních toků a
vodohospodářských děl? Jedná se o stavbu nové vodní nádrže, nebo další opravy stávající?
Jedná se o finanční prostředky na opravu koupaliště.

Celkově lze uvést ke všem §, že částky byly stanoveny také s ohledem na zvyšují se ceny za
služby a zboží.
Pro případ potřeby, jsem k dispozici.

S pozdravem

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby
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