Zápis číslo: 4/2015
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obecního úřadu, dne 26.6.2015, 18:00 až 19:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, J. Havelková, M. Králová, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, 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:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Podpis smlouvy s firmou Ing. Petr Nouza – zemědělská výroba
Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2014
Schválení účetní závěrky za rok 2014
Rozpočtové opatření 1-5
Informace o průběhu realizace stavby „Oprava plotu, kamenné zídky a zpevněné plochy“
Úprava obecních pozemků (pomník z 1. Světové války, poutač „Vítejte v Bednárci“)
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 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. Zároveň předsedající navrhl změnu programu: jako bod č. 3
zařadit „Podpis smlouvy s firmou Ing. Petr Nouza – zemědělská výroba“.
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 „Podpis smlouvy s firmou Ing. Petr
Nouza – zemědělská výroba“ jako bod číslo 3.
Usnesení č. 1-4z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
4-5z/2013
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy na pronájem všech zemědělských pozemků ve
vlastnictví obce, na kterých v současné době hospodaří ZD Rodvínov. Nájemní smlouva bude se ZD
Rodvínov uzavřena za standardních podmínek.“
MZ: Splněno 31.12.2013.
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7-6z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje P. Hryzáka k objednání 2 ks panelů na opravu mostku přes náhon u firmy HB Beton dle
předložené cenové nabídky.“
MZ: Splněno 11/2014
bod 3: Podpis smlouvy s firmou Ing. Petr Nouza – zemědělská výroba
MZ: Seznámil přítomné s tím, že ZD Strmilov nedostalo dotace na zřízení bioplynové stanice a proto
s námi vypovědělo smlouvu o likvidaci BIO odpadu. Ing. Nouza pošle návrh smlouvy. Do obce bude
přistaven kontejner, který bude dle potřeby vyvážen za poplatek 350 Kč/t bez DPH.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy s firmou Ing. Petr Nouza – zemědělská výroba, na likvidaci
bio odpadů. Zároveň se tímto ruší usnesení č. 3-1z/2015 bez náhrady.
Usnesení č. 2-4z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)

bod 4: Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2014
MZ: Seznámil přítomné s příjmy a výdaji obce za rok 2014 a se zůstatkem na běžném účtě.
Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2014 byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na
webových stránkách obce. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeského kraje 23.4.2015, při
přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo závěrečný účet obce Bednárec za rok 2014, jehož součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 3-4z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Schválení účetní závěrky za rok 2014
ZO projednalo a schválilo bez připomínek účetní závěrku obce Bednárec sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2014.
ZO schvaluje výsledek hospodaření po zdanění – zisk 677 536,43,- Kč.
ZO schvaluje ponechání výsledku hospodaření jako nerozdělený zisk.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo a bez připomínek schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2014.
Usnesení č. 4-4z/2015 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 6: Rozpočtové opatření 1-5
MZ: Seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními schválenými starostou obce.
RO č. 1 + 68 290,- Kč (příspěvek na výkon státní správy + pronájem pozemků)
- 3 990,- Kč ( mylná platba, údržba-les, mzda knihovnice, projednání přestupků)
RO č. 2 - 7 480 ,- Kč (nákup popelnic a účetní PC program)
RO č. 3 + 6 100,- Kč (přeplatek energie VO a OÚ)
- 12 240,- Kč (bedna na krmení ryb, pletivo bioodpad)
RO č. 4

- 13 160,- Kč ( sazenice – les, materiál – Bio skládka, servis sekačky na trávu, cestovné –
přeprava sekačy)

RO č. 5

- 6 060,- Kč (materiál –les, ověření podpisu na OÚ)

bod 7: Informace o průběhu realizace stavby „Oprava plotu, kamenné zídky a zpevněné plochy“
MK: Seznámila přítomné s tím, že kvůli dotaci potřebujeme mít podepsanou smlouvu o dílo s firmou
Fübiko.
MZ: S firmou Fübiko proběhlo jednání a 29.6.2015 pošlou SoD.

bod 8: Úprava obecních pozemků (pomník z 1. Světové války, poutač „Vítejte v Bednárci“)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že je potřeba kolem poutače „Vítejte v Bednárci“ odstranit keře ve
výhledu, vykácet původní stromy až k vjezdu na draha a vysázet nové kulturní stromy.
Pomník z 1. světové války – na záhony mezi růže, o jejichž úpravu se stará AJ dát folii a kamínky.
Výhledově se plánuje oprava sochy orla – možnost čerpání dotací.
bod 9: Různé, diskuse
•

MZ:Na základě 3. reklamace hodin na OÚ byly vráceny peníze a budou koupeny nové hodiny.

bod 10: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 19:00 hodin.

starosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

.........................................................
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vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
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