Zápis číslo: 7/2014
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 5.12. 2014, 19:00 až 21:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, M. Závodský
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:
bod 7:
bod 8:
bod 9:
bod 10:
bod 11:

Zahájení
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.10.2014
Rozpočtová změna č. 10 a č. 11
Dotace z programu Obnova venkova 2015
Příprava rozpočtu na rok 2015 s výhledem na roky 2015-2017
Schválení jednacího řádu
Schválení organizačního řádu
Zřízení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci
Grant pro knihovnu
Různé, diskuse
Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Martin Závodský, jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je 7 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem paní Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu paní Alenu Janůtkovou a
pana Vladimíra Nováka.
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: upravit bod
č. 8 „Zřízení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci“, jako bod č. 9 zařadit „Grant pro knihovnu“,
jako bod č. 10 „Různé, diskuse“ a bod č. 11 „Závěr“.
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, doplněný o upravený bod č. 8 „Zřízení inventarizační
komise a příkaz k inventarizaci“ a o body č. 9 „Grant pro knihovnu“, č. 10 „Různé, diskuse“ a bod č. 11
„Závěr“.

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.10.2014
MZ: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu ke dni 31.10.2014. Plánované příjmy byly ve výši
2.017.000,- Kč ( skutečné příjmy 1.817.000,- Kč)- Plánované výdaje byly ve výši 1.605.220,- Kč
(skutečné výdaje 1.156.791,04,- Kč).

bod 3: Rozpočtová změna č. 10 a č. 11
MZ: Seznámil přítomné se zněním RZ č. 10 a č. 11
RZ č. 10
PŘÍJMY:
Název závazného ukazatele pol. 4111:
zvýšení příjmů z 20.000,- Kč o 32.000,- Kč na 53.000,- Kč
Celkem: zvýšení příjmů z 1.985.000,- Kč o 32.000,- Kč na 2.017.000,- Kč
VÝDAJE:
Název závazného ukazatele § 2341:
zvýšení výdajů z 12.600,- Kč o 4.750,- Kč na 17.350,- Kč
Název závazného ukazatele § 3723:
zvýšení výdajů z 20.000,- Kč o 340,- Kč na 20.340,- Kč
Název závazného ukazatele § 5512:
zvýšení výdajů z 40.000,- Kč o 160,- Kč na 40.160,- Kč
Název závazného ukazatele § 6115:
zvýšení výdajů z 0,- Kč o 14390,- Kč na 14.390,- Kč
Název závazného ukazatele § 6171:
zvýšení výdajů z 294.140,- Kč o 1.150,- Kč na 295.290,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 1.474.630,- Kč o 20.790,- Kč na 1.495.420,- Kč
RZ č. 10 byla schválená starostou obce dne 1.10.2014.

RZ č. 11
VÝDAJE:
Název závazného ukazatele § 3631:
zvýšení výdajů z 48.000,- Kč o 22.230,- Kč na 70.230,- Kč
Název závazného ukazatele § 1031:
zvýšení výdajů z 244.820,- Kč o 30.000,- Kč na 274.820,- Kč
Název závazného ukazatele § 6171:
zvýšení výdajů z 295.290,- Kč o 57.570,- Kč na 352.860,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 1.495.420,- Kč o 109.800,- Kč na 1.605.220,RZ č. 11 byla schválená ZO dne 8.10.2014.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.7/2014

str. 2 / 5

bod 4: Dotace z programu Obnova venkova 2015
MK: Seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci z POV 2015 na vybudování garáže a skladu
na obecní techniku dle programu na obnovu obce Bednárec. Mohou být podány max. 2 žádosti,
poskytnutá dotace je do výše 60% výdajů na akce se stropem 200.000,- Kč. Žádost musí být podána do
konce roku 2014, výsledek dotačního řízení 4-5/2015. Stavební akce musí být dokončena do konce roku
2015 a může být prováděna pouze na obecním majetku. Do 12. 12. 2014 je potřeba ujasnit stavební
parametry a orientační cenu díla.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro
rok 2015 na vybudování garáže a skladu pro obecní techniku.
Usnesení č. 2-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Příprava rozpočtu na rok 2015 s výhledem na roky 2015-2017
MZ: Seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015 a výhledem na roky 2015-2017. Předložil tyto
podklady přítomným k diskusi a připomínkám na dalším jednání ZO.

bod 6: Schválení jednacího řádu
MK: Seznámila přítomné s návrhem jednacího řádu (viz. příloha zápisu č. 3) a vyzvala přítomné
k připomínkám. Předložený návrh byl bez připomínek.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO Bednárec schvaluje s okamžitou platností jednací řád dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 3-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Schválení organizačního řádu
MZ: Seznámil přítomné s návrhem organizačního řádu (viz. příloha zápisu č. 4) a vyzval přítomné
k připomínkám. Předložený návrh byl bez připomínek.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO Bednárec schvaluje organizační řád dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 4-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 8: Zřízení inventarizační komise a příkaz k inventarizaci
MZ: Seznámil přítomné s nutností zřízení 3 členné inventarizační komise a navrhl jako její předsedkyni
paní Alenu Janůtkovou a členy paní Martinu Hryzákovou a pana Vladimíra Nováka. K návrhu složení
Inventarizační komise nepadly žádné další návrhy. Navržení členové souhlasili.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO zřizuje s okamžitou platností inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Alena Janůtková, členka
Martina Hryzáková a člen Vladimír Novák.
Usnesení č. 5-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželi se hlasování – 2 (AJ, VN)

Po hlasování starosta nařídil Inventarizační komisi provézt inventarizaci majetku a závazků obce
Bednárec v období od 31.12.2014 do 25.1.2015.

bod 9: Grant pro knihovnu
MK: Seznámila přítomné s tím, že paní Koudelková (knihovnice) ve spolupráci s paní Hladíkovou (MěK
J. Hradec) vypracovali grant na zakoupení počítačového vybavení obecní knihovny za celkovou cenu
25.990,- Kč ( PC 13.000,- Kč, monitor 3.300,- Kč, Office 1.690,- Kč, laserová tiskárna 8.000,- Kč).
Poskytovaná dotace na zakoupení této sestavy je ve výši 18.000,- Kč a žádost je nutné podat do 10. 12.
2014. Výsledek dotačního řízení bude znám cca v 3/2015.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k podání grantu pro knihovnu na nákup počítače pro internet.
Usnesení č. 6-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželi se hlasování – 0

bod 10: Různé, diskuse
•

VN: není plánovaná úmyslná mýtní těžba v obecních lesech, možná je samovýroba syrového dřeva,
slabší porosty; hotové káry obecního dřeva budou poskytovány jen výjimečně a to dle seznamu
žadatelů.

•

RU: Nutná oprava cest – nový asfalt ke kravínu
Z diskuse vyplynulo: plánovaná je asfaltová oprava hráze u Malého obecního rybníku, rozšíření
krajnice v zatáčce za hospodou k pumpě, nutná je oprava koutenské cesty a cesty k Samcově sádce

•

MZ: - nutné podat žádost o vyvážení pouze 1 kontejneru na PET lahve během zimních měsíců
-

Jarošov n. Než. měl zapůjčený traktůrek na sečení trávy, který v pořádku vrátil. Na kulturní
akce měl zapůjčeny lavičky a stoly, do dneška 1 stůl dluží

-

MASKA – Mikroregion Jindřichohradecko a Česká kanada – oslovila obec Bednárec a
nabídla mu členství – předloženo k diskusi s informačními materiály
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bod 11: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 21:00 hodin.

starosta obce Martin Závodský

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

zapsala Ing. Jana Havelková

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Jednací řád
Organizační řád
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