Zápis číslo: 3/2016
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 12. 06. 2016, 19:00 až 20:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, M. Králová, J. Havelková, 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:
bod 11:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Plnění rozpočtu ke dni 1.5.2016
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (Obnova památníku padlých v 1. světové válce)
„Vybudování místa komunálního odpadu“ – výběr nabídek
„Obnova památníku padlých v 1. světové válce“ – výběr nabídek
Prodej pozemku 1434/5 ve vlastnictví obce Bednárec
Odkoupení lesních pozemků
Finanční dar 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 Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu Markétu Královou a Alenu
Janůtkovou.
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. 4 zařadit „Podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace (Obnova památníku padlých v 1. světové válce)“. 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 „Podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace (Obnova památníku padlých v 1. světové válce)“ jako bod číslo 4.
Usnesení č. 1-3z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
2-2z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podpisem dodatku č. 14 ke smlouvě o likvidaci odpadu s firmou AVE.“
MZ: splněno
3-2z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-on
stavba – Bednárec, Kučera – kabel NN. “
MZ: splněno
4-2z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO nechá vybudovat zábradlí na nebezpečném místě obecní cesty u mlýna v ceně 10.120,- Kč bez DPH.
OZ vybralo firmu Fübiko a pověřilo jednáním v dané věci starostu.“
MZ: vybudováno, čekáme na fakturu
6-2z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO se dohodlo, že o pozemky p.č. 796/3 a p.č. 793 o celkové výměře 4030 m2 nebo jejich části má
zájem, avšak max. za cenu 5Kč/m2.“
MZ: oznámeno nabízejícímu
10-2z/2016 Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu jednáním s p. Benešem o zaměření geometrického plánu na zpřesnění hranice
mezi pozemky p.č. 1434/1 a p.č. 3“
MZ: splněno
11-2z/2016 Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje žádost o směnu pozemků s p. Mikešem a sl. Holoubkovou na základě jejich písemné
žádosti a předloženého zaměření. Náklady spojené se směnou nese strana žadatelů.“
MZ: zaměřeno – čeká se na vyjádření katastru
12-2z/2016 Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezplatné výpůjčce 50/2016/V.“
MZ: splněno

bod 3: Plnění rozpočtu ke dni 1.5.2016
MZ: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu k danému datu.
Plánované příjmy celkem 1.921.000,-, k datu 1.5.2016 846.000,-.
Plánované výdaje celkem 1.365.000,-, k datu 1.5.2016 483.079,bod 4: Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (Obnova památníku padlých v 1. světové válce)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že na základě schválení žádosti o poskytnutí dotace na obnovu památníku
padlých v první světové válce, přišla na obec smlouva o poskytnutí dotace.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ JČK na Obnovu pomníku padlých
v 1. světové válce.
Usnesení č. 2-3z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: „Vybudování místa komunálního odpadu“ – výběr nabídek
MZ: Seznámil přítomné s tím, že v současné době nemáme všechny nabídky a zastupitelé se dohodli, že
se daný bod přesouvá na příští zasedání ZO dne 24.6.2016.

bod 6: „Obnova památníku padlých v 1. světové válce“ – výběr nabídek
RU: Seznámil přítomné s tím, že KÚ byla schválena žádost o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-.
Byl proveden průzkum trhu a byly osloveny 4 firmy poptávkou na obnovu pomníku a obdrželi jsme 3
nabídky. Jejich úplné znění je připojeno jako příloha č. 4 tohoto zápisu.
Dne 20.5.2016 pan Krnínský ze zdravotních důvodů odstoupil z účastni na výběrovém řízení.
Přítomní se podrobně seznámili s předloženými cenovými nabídkami. Jako nejvýhodnější nabídka byla
po následném projednání vybrána nabídka pana Topiče.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova památníku padlých v 1. světové válce“
s panem Topičem, Jindřichův Hradec, dle předložené cenové nabídky v celkové ceně 99.402,-.
Usnesení č. 3-3z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Prodej pozemku 1434/5 ve vlastnictví obce Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s tím, že na základě písemné žádosti p. Jana Tyšera o odkoupení části pozemku
(řešeno na minulém zasedání ZO), byl zveřejněn záměr obce o prodeji. Na daný záměr se nikdo další
nepřihlásil. Pan Tyšer nechal provést zaměření části pozemku a čeká se na vyjádření Katastrálního úřadu.
Byl také seznámen s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje prodej části pozemku 1434/5 ve vlastnictví obce Bednárec na základě žádosti pana Jana
Tyšera, trvale bytem Bednárec 46, dle dodané dokumentace. Typ ostatní plocha, ostatní komunikace.
Zároveň stanovuje cenu 35 Kč/m2.
Usnesení č. 4-3z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 8: Odkoupení lesních pozemků
VN: Seznámil přítomné s možností odkoupení lesního pozemku p.č. 581 od realitní kanceláře CLIMBIT
s.r.o. Do příštího zasedání ZO zajistí a předloží návrh kupní smlouvy.
bod 9: Finanční dar SDH Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s tím, že na účet obce přišla platba za sběr starého železa, které provedl SDH
Bednárec. Poté starosta navrhl, aby částka 4.860,- byla vyplacena SDH v hotovosti.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh starosty na příspěvek na provoz SDH Bednárec ve výši 4.860,- v hotovosti.
Usnesení č. 5-3z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 10: Různé, diskuse
•

MZ: seznámil přítomné s termíny jubileí občanů v průběhu letních prázdnin.

bod 11: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:00 hodin.

starosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Markéta Králová

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

ověřila Alena Janůtková

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Cenové nabídky na akci „Obnova památníku padlých v 1. světové válce“
Písemné odstoupení pana Krnínského z výběrového řízení.
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