Zápis číslo: 3/2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 29. 5. 2015, 20:00 až 21:30 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, J. Havelková, A. Janůtková, V. Novák, R. Urban, M. Králová, 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:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Informace o změně druhu pozemku p.č. 102
Výběr firmy na rekonstrukci budovy bývalého obchodu
Výběr firmy na realizaci Oplocení a úpravy povrchu pozemku pro uložení velké obecní
techniky
Smlouva s JČK o poskytnutí dotace POV
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz SDH Bednárec
Různé, diskuse
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 J. 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. Zároveň předsedající navrhl změnu programu:
1)

úprava názvu bodu č. 5 – „Výběr firmy na realizaci Oplocení a úpravy povrchu pozemku pro
uložení velké obecní techniky“

2)

jako bod č. 6 zařadit „Smlouva s JČK o poskytnutí dotace POV“.

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, s upraveným bodem č. 5 ve znění „Výběr firmy na
realizaci Oplocení a úpravy povrchu pozemku pro uložení velké obecní techniky“ a dále doplněný o bod
č. 6 „Smlouva s JČK o poskytnutí dotace POV“ .
Usnesení č. 1-3z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
1-2z/2015
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330031704/004
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stavba „Bednárec, Bártů – kabel NN“.“
MZ: Smlouva podepsaná a odeslaná 22.5.2015.

bod 3: Informace o změně druhu pozemku p.č. 102
MZ: Seznámil přítomné s tím, že pozemek p.č. 102, kde budeme zpevňovat plochu, opravovat taras a
dělat plot, byl na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí MěÚ J. Hradec vyjmut ze zemědělského
půdního fondu a převeden na ostatní plochu. Převedení bylo bez poplatku a zároveň byl proveden návrh
na zápis do KN.

bod 4: Výběr firmy na rekonstrukci budovy bývalého obchodu
MZ: Seznámil přítomné s tím, že byly osloveny 3 firmy ke zpracování rozpočtu na plánovanou
rekonstrukci, dostali jsme nabídky od firmy Staviservis a Gustav Pánek. Nabídku od poptávaného p.
Housera jsme nedostali. Jejich úplné znění je připojeno jako příloha č. 3 tohoto zápisu.
Po prostudování předložených nabídek došlo ZO k závěru, že bude vybrána nižší nabídka.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na stavební akci „Úprava bývalého obchodu
v Bednárci, č.p. 27“ s firmou Gustav Pánek, Jarošov nad Nežárkou 186, dle předložené cenové nabídky
v celkové ceně 76.930,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 2-3z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Výběr firmy na realizaci Oplocení a úpravy povrchu pozemku pro uložení velké obecní
techniky
MZ: Seznámil přítomné s tím, že ve spolupráci s PH provedli průzkum trhu a oslovili 3 prověřené firmy
k předložení nabídky týkající se oplocení a úpravy povrchu pozemku pro uložení obecní techniky.
Dostali jsme 3 nabídky – 1. p. Krňa, 2. Fübiko, 3. Staviservis. Jejich úplné znění je připojeno jako příloha
č. 4 tohoto zápisu.
Přítomní se podrobně seznámily s předloženými cenovými nabídkami a v následné diskusi probírali
především reference dvou firem, jejichž cenová nabídka byla výrazně nižší než nabídka firmy třetí. Jako
nejvýhodnější nabídka byla po následném projednání vybrána nabídka firmy Fübiko s.r.o.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo na akci „Oplocení a úprava povrchu pozemku pro uložení
velké obecní techniky“ s firmou Fübiko s.r.o., Rodvínov, dle předložené cenové nabídky v celkové ceně
207.953,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 3-3z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 6: Smlouva s JČK o poskytnutí dotace POV
MK: Seznámila přítomné s tím, že na základě přidělené dotace na akci „Oplocení a úprava povrchu
pozemku pro uložení velké obecní techniky“, bude uzavírána smlouva s JČK.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu pro sepsání smlouvy o poskytnutí dotace s JČK v rámci POV.
Usnesení č. 4-3z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Poskytnutí finančního příspěvku na provoz SDH Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s tím, že na účet obce přijde úhrada faktury za sběr starého železa, který provedli
hasiči. Starosta navrhl, aby částka 6.852,-Kč byla převedena SDH Bednárec do pokladny jako příspěvek
na provoz.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh starosty o příspěvek na provoz SDH Bednárec ve výši 6.852,- Kč v hotovosti.
Usnesení č. 5-3z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 8: Různé, diskuse
•

MZ: V hospodě se rozbil kompresor – nový 7.754,- Kč

•

VN: V aleji uschly 2 švestky.
Z diskuse vyplynulo: Nebudou se obnovovat.

bod 9: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 21:30 hodin.

místostarostka obce Markéta Králová

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
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Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Cenové nabídky na stavební akci „Úprava bývalého obchodu v Bednárci, č.p. 27“
Cenové nabídky na akci „Oplocení a úprava povrchu pozemku pro uložení velké obecní techniky“
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