Zápis číslo: 7/2017
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 13.10. 2017, 19:00 až 20:40 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
V. Novák, R. Urban, M. Závodský, M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková
Ze zasedání se omluvil: P. Hryzák
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1: Zahájení
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
bod 3: Schválení víceprací firmy Pánek – zednictví – navýšení fin. výdajů
bod 4: RO č. 6-9 schválené starostou
bod 5: Plnění rozpočtu za období 1-8/2017
bod 6: Příprava rozpočtu na rok 2018
bod 7: Žádost o vstup do SMS ČR
bod 8: Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
bod 9: Žádost SÚS JČK J. Hradec
bod 10: Schválení změny termínu dokončení díla firmy Povolný
bod 11: Oprava bývalé školní třídy - podlahová krytina
bod 12: Různé, diskuse
bod 13: Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Martin Závodský, jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je 6 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu V. Nováka a A. Janůtkovou.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce a tvoří přílohu č. 1 zápisu. Poté požádal, aby členové ZO vznesli námitky nebo návrhy
na doplnění projednávaných bodů programu.
Zároveň předsedající navrhl změnu programu: bod č. 4 rozšířit o RO 9 a jako bod č. 9 zařadit „Žádost
SÚS JČK J. Hradec“, jako bod č. 10 zařadit „Schválení změny termínu dokončení díla firmy Povolný a
jako bod č. 11 zařadit „Oprava bývalé školní třídy – podlahová krytina“.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, rozšíření bodu č. 4 o RO 9, dále doplněný o body
„Žádost SÚS JČK J. Hradec“ jako bod číslo 9, „Schválení změny termínu dokončení díla firmy Povolný“
jako bod číslo 10 a „Oprava bývalé školní třídy – podlahová krytina“ jako bod číslo 11.
Usnesení č. 1-7z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
1-6z/2017
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO na základě Zásad prodeje pozemků z majetku obce Bednárec, bod 8, ruší usnesení č. 9-2z/2016 a 43z/2016 v plném znění.“
MZ: splněno
2-6z/2017
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje návrh starosty obce o finančním daru SDH ve výši 1.782,-. Vyplaceno bude v hotovosti.“
MZ: splněno
3-6z/2017
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje rekonstrukci stropu v bývalé třídě a pověřuje starostu podpisem SoD s firmou Karel
Blažek zednictví, Vajgar 570/III., J. Hradec.“
MZ: splněno
4-6z/2017
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje opravu elektroinstalace a omítek v bývalé třídě a pověřuje starostu podpisem SoD
s firmou Gustav Pánek Jarošov nad Nežárkou.“
MZ: splněno
bod 3: Schválení víceprací firmy Pánek – zednictví – navýšení fin. výdajů
MZ: Předložil přítomným zastupitelům seznam víceprací od firmy Gustav Pánek, na akci Víceúčelový
obecní dům Bednárec č.p. 47 – Etapa III. - Rekonstrukce části přízemí obecního domu – podetapa
stavební práce, ve výši 112.518,- Kč. Seznam víceprací je přiložen jako příloha č. 3 tohoto zápisu. Na
základě diskuse a projití jednotlivých bodů předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím
usnesení:

ZO schvaluje předložený soupis požadovaných víceprací firmou Gustav Pánek v celkové výši 112.518,Kč a v této souvislosti pověřuje starostu podpisem dodatku ke SoD s firmou Gustav Pánek.
Usnesení č. 2-7z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: RO č. 6-9 schválené starostou
MZ: Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6,7,8,9. Daná rozpočtová opatření byla schválena
starostou obce.

bod 5: Plnění rozpočtu za období 1-8/2017
MZ: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu za období leden až srpen 2017.
Plánované příjmy na rok 2017 jsou ve výši 1.658.000,-, skutečné příjmy k 31.8.2017 jsou ve výši
1.300.000,-.
Plánované výdaje na rok 2017 jsou ve výši 2.250.000,-, skutečné výdaje k 31.8.2017 jsou ve výši
1.369.000,-.
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bod 6: Příprava rozpočtu na rok 2018
Na základě diskuse o plánování rozpočtu na rok 2018 vzniklo několik předběžných návrhů jako např.
nábytek do přízemí obecního domu, nábytek do knihovny, plot u pomníku, úprava vstupu do OÚ, aj.
Zastupitelé se dohodli, že stanovení rozpočtu se budou dále zabývat na příštím zasedání ZO.

bod 7: Žádost o vstup do SMS ČR
MZ: Seznámil přítomné s došlou pozvánkou do členství Sdružení místních samospráv. Členský poplatek
2000,- / rok + 1 Kč/rok/ občana obce. Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami a výhodami členství. Na
základě diskuse se dohodli, že nabídku nepřijmou.

bod 8: Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
MZ: Seznámil přítomné s problémem přeplněných kontejnerů na tříděný odpad, zejména pak kontejneru
na plasty a papír. Zastupitelé se dohodli, že od jara 2018, bude přidán jeden kontejner na plast a jeden
kontejner na papír.

bod 9: Žádost SÚS JČK J. Hradec
MZ: Seznámil přítomné s došlou žádostí SÚS o povolení kácení stromů. Jedná se o 3 ks břízy podél
silnice mezi Bednárcem a Bednárečkem. Po místním šetření starostou obce bylo zjištěno, že jsou stromy
suché. ZO bere na vědomí danou žádost a souhlasí s povolením kácení uvedených stromů, požaduje však
výsadbu nových 3 ks. Dořeší starosta obce.

bod 10: Schválení změny termínu dokončení díla firmy Povolný
MZ: Seznámil přítomné s tím, že z důvodu opožděné dodávky měřidla spotřeby el. energie od firmy E-on
nebylo možné dodržet termín dokončení díla firmy Povolný týkající se akce Víceúčelový obecní dům
Bednárec č.p. 47 – etapa III – Rekonstrukce části přízemí obecního domu – podetapa topení,
vodoinstalace a odpady. Na základě diskuse předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím
usnesení:

ZO schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 15.11.2017 a v této souvislosti pověřuje starostu
podpisem dodatku ke SoD s firmou Jan Povolný.
Usnesení č. 3-7z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 11: Oprava bývalé školní třídy – podlahová krytina
MZ: Seznámil přítomné s tím, že ve spolupráci s MK provedli průzkum trhu a oslovili 3 firmy k
předložení cenové nabídky na opravu bývalé školní třídy – podlahová krytina. Nabídku předložily firmy:
1) ZEPA Smetanova 688, 394 68 Žirovnice – 44.100 kč bez DPH.
2) Firma Miroslav Omasta Perky 35 394 68 Žirovnice – 48.000 kč včetně DPH. Nabídky jsou přiloženy
jako příloha č. 4 tohoto zápisu. Přítomní se podrobně seznámili s předloženými cenovými nabídkami. Po
proběhlé diskuzi ZO hlasovalo o následujícím usnesení:

ZO z předložených cenových nabídek na opravu podlahové krytiny v bývalé školní třídě vybralo nabídku,
kterou předložila firma Miroslav Omasta Perky 35 , 394 68 Žirovnice a zároveň pověřilo starostu
podpisem SoD s vybranou firmou.
Usnesení č. 4-7z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 12: Různé, diskuse
•

MZ: 5.10.2017 proběhl na obci audit JČK ČB – bez závad

bod 13: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 21:40 hodin.
starosta obce Martin Závodský

.........................................................

zapsala Jana Havelková

.........................................................

ověřila Alena Janůtková

.........................................................

ověřil Vladimír Novák

.........................................................

vyvěšeno dne:

.........................................................

sejmuto dne:

.........................................................

Seznam příloh:

1) Pozvánka na zasedání ,
2) Prezenční listina ,
3) Seznam víceprací – firma Pánek ,
4) Cenové nabídky
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