Zápis číslo: 8/2014
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obecního úřadu, dne 27. 12. 2014, 19:10 až 20:10 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák, V. Novák, M. Závodský, R. Urban
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:

Zahájení
Zpráva o činnosti ZO v roce 2014
Plnění rozpočtu v roce 2014
Dotace z programu Obnova venkova 2015
Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015-2017
Diskuse
Slavnostní ukončení roku 2014

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 Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu A. Janůtkovou a V. 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.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
bod 2: Zpráva o činnosti ZO v roce 2014
MZ: Seznámil přítomné s některými akcemi, které v roce 2014 proběhly:
-

zakoupení obecní sekačky

-

oprava a obnova obecní cesty od Koryt k Obecním rybníkům

-

zakoupení vybavení OÚ (stůl, kuchyňská linka atd.)

-

nová lampa veřejného osvětlení na kopci u p. Novákové

-

zakoupení trampolíny na dětské hřiště – apel na rodiče a prarodiče dětí, které si tam budou hrát,
aby přísně dodržovali bezpečnostní pokyny

-

vedení obecní kroniky převzal po paní Šimkové pan Chutný

-

zakoupení nového vybavení SDH

-

kácení máje, Oslava 125 let hasičů

-

největší investicí v roce 2015 by měla být oprava a zpevnění plochy pro obecní techniku a
vybudování nového plotu za cca 250 000,- Kč. Původně byla v plánu výstavba haly pro obecní
techniku, ale vzhledem k výši cenových nabídek, kde žádná nešla pod 1mil. Kč, se od tohoto
záměru ustoupilo. Dále je v plánu rekonstrukce a modernizace bývalého obchodu a OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.8/2014

str. 1 / 4

Poděkoval všem občanům, kteří se podílejí na chodu obce – knihovnici p. Koudelkové, p. Chutnému,
p. Staňkové, p. Hryzákovi a p. Závodskému za starost o rybníky, hasičům, hasičkám, myslivcům a
všem ostatním.
RU: Poděkoval paní H. Tesařové za výborné hospodaření s obecními rybníky. Nadále se budou prodávat
obecní ryby, neplánují se velké investice, pouze oprava hráze Malého obecního a nákup plůdku.
VN: Seznámil přítomné s hospodařením v obecních lesech – v příštím roce není plánována mýtní těžba,
probírka ve slabém porostu. Nákup sadby.
bod 3: Plnění rozpočtu v roce 2014
MZ: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu ke dni 1. 12. 2014.
Stav na účtu obce k 1.1.2014 byl 1.457.000,-Kč a k 1.12.2014 byl 2.142.306,- Kč.
Plánované příjmy 2.047.410,-Kč (k 1.12.2014 skutečné příjmy 1.926.143,- Kč) – největší položkou
příjmů byly příjmy z lesa, z daní.
Plánované výdaje 1.620.020,- Kč (k 1.12.2014 skutečné výdaje 1.241.181,-Kč. – největšími položkami
výdajů byly výdaje na pěstební činnost, veřejné osvětlení, elektřiny, volby…)
bod 4: Dotace z programu Obnova venkova 2015
MK: Přivítala osobně přítomné občany a poděkovala jim za účast a popřála jim do nového roku 2015.
Seznámila přítomné se žádostí o dotaci z programu Obnova venkova 2015, na vybudování plotu
s vjezdovou branou a zpevnění plochy bývalého ovocného sadu, pro obecní techniku, štěrkem. Akce za
cca 250.000,- Kč, dotace bude žádána ve výši 150.000,- Kč. Dále bude žádáno o dotaci na opravu budovy
bývalého OÚ a obchodu. Tyto prostory by sloužily pro parkování obecního traktůrku na sečení, uložení
lesního nářadí a uložení materiálu pro místní ochotníky. Akce za cca 70.000,- Kč, dotace bude žádána ve
výši 42.000,- Kč.
K uvedenému nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podat žádost o dotaci z programu Obnova venkova Jihočeského kraje pro rok 2015
na Oplocení a úpravu povrchu pozemku pro uložení velké obecní techniky a současně žádost o dotaci
z programu Obnova venkova Jihočeského kraje pro rok 2015 na vybudování garáže a skladu pro obecní
techniku.
ZO zároveň ruší usnesení č. 2-7z/2014 ve znění: „ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci
z programu Obnova venkova Jihočeského kraje pro rok 2015 na vybudování garáže a skladu pro obecní
techniku“.
Usnesení č. 1-8z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
MK: Seznámila přítomné s tím, že v roce 2014 proběhly 2 zásadní kontroly týkající se financí obce.
Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví obce a ve zprávě konstatoval, že neshledal žádná pochybení,
zpráva je proto bez připomínek. Dále na OÚ proběhl předběžný audit hospodaření za rok 2014 z KÚ,
jehož výsledkem byla zpráva, že také nebyla nalezena žádná pochybení.
bod 6: Schválení rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky 2015-2017
MZ: Seznámil přítomné s tím, že pro rok 2015 je sestaven rozpočet jako vyrovnaný, plánované příjmy
jsou ve výši 1.645.100,- Kč (daně 1.290.000,- Kč, lesy 92.000,- Kč, poplatky 22.500,- Kč, ryby 20.000,Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.8/2014
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Kč…), výdaje ve výši 1.645.100,- Kč (oplocení sadu a rekonstrukce obchodu a bývalého OÚ 519.000,Kč, činnost OÚ 255.200,- Kč….)
Rozpočtový výhled na roky 2015-2017 viz příloha zápisu č. 4. Rozpočet na roky 2016 a 2017 –
přebytkový.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2015-2017.
Usnesení č. 2-8z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Diskuse
p. J. Urbanová: Obec by měla šetřit na veřejném osvětlení. Zbytečně brzy se rozsvěcuje a pozdě zhasíná.
p. F. Chutný: Spínač se nedá nastavit na citlivější vnímání, svítí do 12h. večer. ZO může tento čas změnit.
RU: ZO může zvážit zakoupení nového citlivějšího snímače.
p. J. Koudelka: Je potřeba opravit rozbitou cestu ke kravínu a do této opravy zapojit ZD Rodvínov.
Připojit jako podmínku k schválení návrhu přestavby objektu kravína.
MZ: oprava v plánu v roce 2016, nejdéle v roce 2017.
p. J. Urbanová: 18 let psala Obecní kroniku. První zasedání ZO Bednárec bylo v roce 1990. Vyslovila
pochvalu všem bývalým ZO za práci pro obec a novým zastupitelům popřála, aby jim vyšly všechny
plány do budoucna.
p. P. Urban: Upozornil na plánovanou přestavbu zemědělského areálu v roce 2015 a apeloval na dohled
ze strany zastupitelstva na všechny podmínky ve vztahu k obci, např. sítě atd.
Vyslovil pochvalu p. M. Závodskému, za odvedenou práci ve funkci místostarosty obce, za to jak dal
dohromady nové zastupitelstvo a popřál obci vše nej do roku 2015.
bod 8: Slavnostní ukončení roku 2014
Předsedající ukončil zasedání v 20:10 hodin přípitkem a přáním všem přítomným občanům do nového
roku.
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stostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Ing. Jana Havelková

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

ověřil Vladimír Novák

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

ověřila Alena Janůtková

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Rozpočet na rok 2015
Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017
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