Zápis číslo: 2/2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 12. 5. 2015, 19:00 až 20:30 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, M. Králová, A Janůtková, M. Závodský, J. Havelková
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:
bod 7:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Zpráva o průběhu příprav stavby obecního skladu a odstavné plochy pro obecní techniku
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E-on stavba „Bednárec, Bártů – kabel NN“
Zpráva finančního výboru o provedení kontroly za období prosinec 2014 – březen 2015
Zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly za období leden – prosinec 2014
Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (Ekonomický odbor KÚ
JČK ČB)
bod 8: Různé, diskuse
bod 9: Ukončení

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 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. 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: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
3-1z/2015
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podepsáním dohody o budoucí spolupráci se ZD Strmilov ve věci likvidace BIO
odpadů.“
MZ: 12. 5. 2015 proběhlo jednání v Bednárečku se zástupci ZD Strmilov. Protože se změnilo vedení
družstva, bude podepsaná nová smlouva s novým předsedou a od června 2015 budou BIO odpad odvážet.
4-1z/2015
Znění kontrolovaného 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.“
RU: Trvá.
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bod 3: Zpráva o průběhu příprav stavby obecního skladu a odstavné plochy pro obecní techniku
MZ: Seznámil přítomné s tím, že máme schválenou dotaci na úpravy pozemku pro obecní techniku ve
výši110 tis. Kč.
Tato část pozemku musí být vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, což bude investice v
pravděpodobné výši 16.500,- Kč.
MZ provedl ve spolupráci s PH průzkum trhu a oslovili 3 prověřené firmy k předložení nabídky týkající
se oplocení a úpravy pozemku pro uložení obecní techniky.
Do dnešního dne máme 2 nabídky – 1. p. Krňa, 2. Fübiko a na další čekáme.
Na opravu obchodu nám dotaci neschválili.
MZ provedl ve spolupráci s PH průzkum trhu a oslovili 3 prověřené firmy k předložení nabídky týkající
se opravy obecního skladu.
Máme zatím jednu nabídku – p. Pánek a na další čekáme.

bod 4: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E-on stavba „Bednárec, Bártů – kabel NN“
MZ: Seznámil přítomné s tím, že v minulém roce bylo na kopci mezi Demeterovými, Bártů a p.
Novákovou změněno vedení kabelu NN a proto je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
s firmou E-on, aby měli umožněn přístup. Smlouvu je potřeba odeslat ve dvou podepsaných
vyhotoveních.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330031704/004
stavba „Bednárec, Bártů – kabel NN“.
Usnesení č. 1-2z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Zpráva finančního výboru o provedení kontroly za období prosinec 2014 – březen 2015
AJ: Seznámila přítomné s kontrolou hospodaření obce Bednárec s majetkem a finančními prostředky,
která proběhla 17. 4. 2015.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání s veřejnými finančními prostředky. V kontrolovaném
období byl výkon veřejné správy v obci hospodárný a efektivní.
ZO bere zprávu finančního výboru na vědomí.

bod 6: Zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly za období leden – prosinec 2014
RU: Seznámil přítomné s kontrolou plnění usnesení ZO, dodržování právních předpisů OÚ.
Na základě kontroly byly zjištěny drobné nedostatky a byla navržena opatření směřující k odstranění
těchto nedostatků.
ZO bere zprávu kontrolního výboru na vědomí a na základě doporučení kontrolního výboru budou
provedena nápravná opatření.
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bod 7: Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (Ekonomický odbor KÚ
JČK ČB)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že dne 23. 4. 2015 proběhl na OÚ audit KÚ JČK ČB na jehož základě
nebyly zjištěny žádné nedostatky a výsledkem je zpráva – bez závad.

bod 8: Různé, diskuse
•

•

MZ:
-

Na OÚ byly zakoupeny 2 cedule k označení sběrného místa nebezpečného odpadu v celkové
hodnotě 1.837,- Kč.

-

Ke dni 12. 5. 2015 jsou plně uhrazeny poplatky za stočné a odvoz KO

-

Potřeba vytvořit plakát na Kácení máje – vytvoří RU, vyvěsí MZ

-

Návštěva Divadla Radka Brzobohatého se nebude realizovat

-

Kácení máje – hudba Vrbovci – je potřeba zaplatit autorská práva – OSA

-

Příjem obce z daní vybraných státem za I. Q 2015 je cca o 84 tis. Kč nižší oproti I. Q 2014.

-

Lesy ČR budou opravovat cesty kolem Malého obecního rybníku. Je dohodnuto, že zbytky asfaltu
se nám pokusí vyspravit poškozenou hráz.

MK:
-

Máme schválenou dotaci na počítač do knihovny.

-

Budeme na dětský den objednávat skákací hrad?
Z diskuse vyplynulo: MK objedná skákací hrad.

•

VN:
-

Žádali jsme o převedení 5 pozemků na lesní plochy. Z pěti nám převedli čtyři.
převedené pozemky:
parcela číslo 672/2
parcela číslo 672/7
parcela číslo 677/1
parcela číslo 682

vodní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha

nepřevedený pozemek:
parcela číslo 681
vodní plocha
-

10072 m2
404 m2
2784 m2
1151 m2

les
les
les
les

1583 m2

Na louce za Jílkovým rybníkem nám zašlo cca 700 ks z celkového množství 2500 ks vysázených
sazenic. Byly poškozeny klikorohem borovým.

bod 9: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:30 hodin.
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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
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