Zápis číslo: 1/2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M. Závodský, J. Havelková
Ze zasedání se omluvila: M. Králová
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1: Zahájení
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
bod 3: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Bednárec
bod 4: Dohoda o budoucí spolupráci se ZD Strmilov ve věci likvidace BIO odpadů
bod 5: Odkoupení části pozemku p. č. 1437/1 v KÚ Bednárec (majitel SŽDC – ČR)
bod 6: Nabídka Divadla Radka Brzobohatého v Praze – zájezd občanů obce na vybrané
představení
bod 7: Seznámení s rozpočtovou změnou č. 14/2014 schválenou starostou obce
bod 8: Zpráva inventarizační komise o provedení inventury majetku obce Bednárec
bod 9: Převedení finančních prostředků určených k nákupu nových knih na Městskou knihovnu
v J. Hradci
bod 10: Různé, diskuse
bod 11: Ukončení

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 Alenu Janůtkovou a 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. Zároveň předsedající navrhl změnu programu: jako bod č. 9
zařadit „Převedení finančních prostředků určených k nákupu nových knih na Městskou knihovnu v J.
Hradci“. 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 bod „Převedení finančních prostředků
určených k nákupu nových knih na Městskou knihovnu v J. Hradci“ jako bod číslo 9.
Usnesení č. 1-1z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
6-7z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu obce k podání grantu pro knihovnu na nákup počítače pro internet.“
MZ: Žádost o dotaci ve výši 18.000,-Kč byla podána a máme zpětnou vazbu, že byla přijata. Na výsledek
dotačního řízení se čeká.
1-8z/2014
Znění kontrolovaného 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.“
MZ: Žádost o dotaci byla podána, máme zpětnou vazbu, že byla přijata bez problémů. Na výsledek
dotačního řízení se čeká, mělo by končit v dubnu.
bod 3: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s povinností prezentované vyhlášky a s jejím obsahem. Proběhla diskuse o
formální a obsahové stránce vyhlášky.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bednárec.
Usnesení č. 2-1z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Dohoda o budoucí spolupráci se ZD Strmilov ve věci likvidace BIO odpadů
MZ: Seznámil přítomné s předmětem dohody o budoucí spolupráci. ZD Strmilov žádá o dotaci na zřízení
bioplynové stanice. Podkladem pro tuto žádost jsou smlouvy s obcemi, na základě nichž bude ZD
Strmilov BIO odpad získávat. Obec Bednárec je povinna od začátku dubna do konce října BIO odpad
likvidovat a jeho ekologickou likvidaci dokládat. Na základě diskutované dohody o budoucí spolupráci,
bude se ZD Strmilov uzavřena smlouva na dobu 5 let, obecní BIO odpad skladovaný na určeném místě si
ZD Strmilov bude pravidelně odvážet a vystaví obci doklad o ekologické likvidaci. Tato spolupráce
finančně obec nezatíží, ani ji nezavazuje k žádnému povinnému množství produkovaného BIO odpadu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podepsáním dohody o budoucí spolupráci se ZD Strmilov ve věci likvidace BIO
odpadů.
Usnesení č. 3-1z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Odkoupení části pozemku p. č. 1437/1 v KÚ Bednárec (majitel SŽDC – ČR)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že se jedná o kousky pozemků u trati, kde stojí studna, pruh směrem ke
kravínu, místo, kde stál drážní domek a kde stála zastávka.
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RU: Postup odkoupení: SŽDC nám tyto pozemky nabídlo, je potřeba jim poslat souhlasný dopis, že
máme zájem o všechny pozemky, oni vyzvou Geodezii k vyjmutí těchto pozemků. Vzniknou tak 4
parcelní čísla, 4 výměry a podle nich bude stanovena cena. Celý tento proces bude trvat minimálně rok.
Podkladem k našemu souhlasu s odkoupením musí být výpis z katastru, kde dokládáme, že v sousedství
těchto pozemků leží pozemky v našem vlastnictví.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO souhlasí s technickými podmínkami prodeje části pozemku p. č. 1437/1 v KÚ Bednárec a pověřuje R.
Urbana k dalšímu projednávání žádosti o odkoupení pozemků SŽDC.
Usnesení č. 4-1z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 6: Nabídka Divadla Radka Brzobohatého v Praze – zájezd občanů obce na vybrané
představení
MZ: Seznámil přítomné s nabídkou vybraných představení Divadla Radka Brzobohatého v Praze. Obec
vlastní 17 cenově zvýhodněných vstupenek. Nabídka platí do konce června a rezervace míst je nutná
měsíc předem. Jedna vstupenka stojí cca 500 Kč, pokud si ji občan obce Bednárec zakoupí, dostane
druhou vstupenku zdarma.
ZO se dohodlo, že bude-li zájem ze strany občanů, obec zorganizuje zájezd do Prahy na 1 vybrané
divadelní představení. Autobusová doprava bude hrazena z prostředků obce.

bod 7: Seznámení s rozpočtovou změnou č. 14/2014 schválenou starostou obce
MZ: Seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 14/2014
PŘÍJMY:
Název závazného ukazatele § 4122:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 5.080,- Kč na 5.080,- Kč
Název závazného ukazatele § 1112:
snížení příjmů z 4.000,- Kč o 1.600,- Kč na 2.400,- Kč
Název závazného ukazatele § 1351:
snížení příjmů z 6.000,- Kč o 1.220,- Kč na 4.780,- Kč
Název závazného ukazatele § 1031:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 600,- Kč na 600,- Kč
Celkem: zvýšení příjmů z 2.175.910,00,- Kč o 2.860,- Kč na 2.178.770,- Kč

bod 8: Zpráva inventarizační komise o provedení inventury majetku obce Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s tím, že inventarizační komise ve složení – předsedkyně A. Janůtková, členové
V. Novák a M. Hryzáková, provedla kontrolu majetku obce Bednárec.
AJ: Kontrola proběhla bez problémů a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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bod 9: Převedení finančních prostředků určených k nákupu nových knih na Městskou knihovnu
v J. Hradci
MZ: Městská knihovna v J. Hradci nám nakupuje nové knihy se slevou 23 %, převádějí se jim peníze
předem, nevyčerpané peníze se převádí do nového roku.
ZO se po diskusi dohodlo, že na účet Městské knihovny v J. Hradci na rok 2015 odešle 5.000,- Kč za
účelem nákupu nových knih pro obecní knihovnu.

bod 10: Různé, diskuse
•

MZ: Ve středu 11. 2. 2015 se zúčastnil setkání starostů okresu J. Hradce, byly tam přednášeny
referáty a prezentace firem. Pro opravu obecních cest tam byly vhodné firmy SWIETELSKY a
ASFALT OK. Dále tam byla prezentována firma HAINZ Praha, která se zabývá realizací elektrických
zvoniček.
Před Kouckými jsou zničené plastové zásněžky, obec by měla zvážit zakoupení nových dřevěných.

•

Petr Urban: Na podzim 2014 mluvil s p. Vackem s žádostí o odstranění keře, který roste skrz plot a
zakrývá tak výhled při odbočování ze silnice. Je potřeba ho odstranit, než se začne olisťovat.
Problémem je velká louže u trati na cestě ke kravínu, auta, která se jí vyhýbají, jezdí nebezpečně
blízko trati.
Z diskuse vyplynulo: Opravit by se ta cesta měla. MZ bude jednat s předsedou ZD Rodvínov, zda by to
v rámci rekonstrukce kravína neopravili.

•

Jan Tyšer: Předložil zastupitelům písemnou žádost O projednání obchvatu obce. Jedná se o
napřímení silnice II. třídy číslo 134, které by vedlo mimo zastavěnou část obce a žádá o písemné
vyjádření o závěrech jednání ZO.
Předložené argumenty: úleva obci od provozu motorových vozidel, osobních aut, kamionů, kombajnů
aj.., bezpečnost občanů, hlavně dětí, zmenšení poškozování komunikací, nemovitostí, snížení nákladů
na opravy, investice by měly větší smysl
Petr Urban: Vybudování obchvatu obce je věc, která se týká územního plánování Jihočeského kraje.
Územní plánování je postaveno na předem stanovených zásadách územního rozvoje. Tyto zásady toto
nezahrnují tudíž ani územní plán obce Bednárec nezahrnuje vybudování obchvatu obce. Dlouhým a
složitým procesem by se muselo požádat o začlenění do zásad. Na základě všech znalostí je více než
jasné, že by veškeré úsilí vynaložené v tomto procesu bylo zbytečné, protože by našim požadavkům
nebylo vyhověno. Doporučil ZO, aby v tomto směru další kroky nepodnikalo.
Z diskuse vyplynulo: Zastupitelé souhlasí s formou současného územního plánu obce Bednárec a
panu Tyšerovi obec pošle v zákonné lhůtě písemné vyjádření k jeho žádosti.

•

Jan Tyšer: Znak obce Bednárec je na příjezdu do vsi umístěn na nevhodném místě (na stromě).
MZ: ZO se na zasedání dne 7. 3. 2014 dohodlo, že bude obecní znak přemístěn na dřevěnou tabuli na
předem vybrané místo (realizace rok 2015).

•

VN: p. Batista, který těží dřevo v lesích v sousedství obecních lesů, skladuje dřevo na obecních
pozemcích.
Z diskuse vyplynulo: ZO nesouhlasí s uskladňováním dřeva na obecních pozemcích a pověřilo MZ a
VN jednáním s p. Batistou a vyřešením tohoto problému k oboustranné spokojenosti.
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bod 11: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 21:30 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. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bednárec
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