Zápis číslo: 5/2016
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 16.09. 2016, 19:00 až 20:30 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
J. Havelková, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M. Závodský , M. Králová
Ze zasedání se omluvil: P. Hryzák
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:
bod 12:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Informace o postupu příprav na volby do krajských zastupitelstev
Informace o průběhu akce „Vybudování místa komunálního odpadu“
Informace o průběhu akce „Obnova památníku padlých v 1. světové válce“
Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1434/3 (105 m2)
Seznámení ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce (KÚ JČK v ČB –
ekonomický odbor)
Směna části pozemku 1426 v k.ú. Bednárec
Pachtovní smlouva se ZD Rodvínov
Zahájení rozpravy a průzkum trhu na akci „Rozšíření budovy OÚ“
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 6 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Janu 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: jako bod č. 8 zařadit „Směna části pozemku 1426 v k.ú.
Bednárec“, jako bod č. 9 zařadit „Pachtovní smlouva se ZD Rodvínov“.
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 „Směna části pozemku 1426 v k.ú.
Bednárec“ jako bod číslo 8, bod „Pachtovní smlouva se ZD Rodvínov“ jako bod číslo 8.
Usnesení č. 1-5z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
2-3z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace s KÚ JČK na Obnovu pomníku padlých
v 1. světové válce.“
MZ: splněno
3-3z/2016
Znění kontrolovaného 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,-.“
MZ: splněno
4-4z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy k lesnímu pozemku p.č. 581 o výměře 42.587m2 v celkové
ceně 340.000,- Kč.“
MZ: splněno
7-4z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování místa komunálního odpadu“ s
firmou Fübiko s.r.o., dle předložené cenové nabídky v celkové ceně 237 291,- Kč bez DPH, a dále
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s JČK v rámci POV.“
MZ: splněno

bod 3: Informace o postupu příprav na volby do krajských zastupitelstev
MZ: Seznámil přítomné s postupem příprav dle harmonogramu. Jmenovaný zapisovatel. Je sestavena 5-ti
členná volební komise, zvolen předseda a místopředseda. Delegování 2 členové, zástupci TOP 09 a
KSČM.

bod 4: Informace o průběhu akce „Vybudování místa komunálního odpadu“
MZ: Seznámil přítomné s průběhem prací, nyní je v zinkovně konstrukce, příští týden se bude dělat
střecha a následně plot. Do konce měsíce září bude vše hotovo včetně fakturace.

bod 5: Informace o průběhu akce „Obnova památníku padlých v 1. světové válce“
MZ: Seznámil přítomné s průběhem prací firmy Topič. Sokol byl odvezen, provedeny úpravy pomníku.
V pondělí jej starosta zkontaktuje. Práce budou do konce září hotovy a vyfakturovány.
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bod 6: Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1434/3 (105 m2)
MZ: Seznámil přítomné s došlou písemnou žádostí p. Březiny o odkoupení pozemku před jeho
nemovitostí p.č. 1434/3 o výměře 105 m2. Zastupitelstvo vzalo došlou písemnou žádost na vědomí a bude
se jí zabývat na příštím zasedání ZO.

bod 7: Seznámení ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce (KÚ JČK v ČB –
ekonomický odbor)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že dne 10.8.2016 proběhl audit z KÚ JČK v ČB s výsledkem, že při
přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.2016 - 10.8.206, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

bod 8: Směna části pozemku 1426 v k.ú. Bednárec
MZ: Seznámil přítomné s tím, dne 10.12.2015 se ZO předběžně domluvilo na směně obecních pozemků
s panem Mikešem a paní Holoubkovou, jakmile odkoupí okolní pozemky od soukromé osoby, zaměří je
atd…. Podmínky jsou aktuálně splněny a nic nebrání směně pozemků, kdy mi nabízíme část pozemku č.
1426 a získáme pozemek č. 58 o stejné výměře.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje směnu části pozemku č. 1426 za pozemek č. 58 s panem Mikešem a paní Holoubkovou.
Usnesení č. 2-5/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 9: Pachtovní smlouva se ZD Rodvínov
MZ: Seznámil přítomné s tím, že ZD Rodvínov, na základě změny zákona, zaslalo novou smlouvu o
nájmu pozemků (5,4 ha) a to smlouvu o pachtovném.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce podpisem pachtovní smlouvy se ZD Rodvínov s 5-ti letou výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 3-5z/2016 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 10: Zahájení rozpravy a průzkum trhu na akci „Rozšíření budovy OÚ“
ZO se vyjádřilo k připravenému projektu a po diskusi se dohodlo, že starosta navštíví projekční kancelář,
kde je upozorní na nedostatky projektu – např. chybějící el., voda, odpady, konstrukce. Zároveň je požádá
o sestavení rozpočtu bez půdní vestavby. MK požádá o dotaci.
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bod 11: Různé, diskuse
•

MZ: Seznámil přítomné s tím, že na OÚ přišel dopis se žádostí o změnu trvalého pobytu paní Šíchové
– přihlášení na obec a dopis o sousedském sporu rodiny Březinových a Houserových.

bod 12: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:30 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
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