Zápis číslo: 2/2017
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 7.4. 2017, 19:00 až 21:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, M. Králová, A. Janůtková, V. Novák, R. Urban, J. Havelková, M. Závodský

Program:
bod 1: Zahájení
bod 2: Úprava hodinové mzdy pro pracovníky OÚ (DPP)
bod 3: Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330040244/007 Bednárec, Kučera – kabel NN
(změna smlouvy)
bod 4: Dodatek ke smlouvě o likvidaci odpadů
bod 5: Výběr stavební firmy – Etapa III. Rekonstrukce části přízemí obecního domu
bod 6: Žádost o umístění zrcadla na komunikaci č. 134 u kapličky
bod 7: Různé, diskuse
bod 8: 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 V. Nováka a A. 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.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
bod 2: Úprava hodinové mzdy pro pracovníky OÚ (DPP)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že dle NV č. 567/2006 Sb. a jeho novel č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016 Sb.
je dnem 1.1.2017 stanovena minimální hodinová mzda 66 Kč/hod a proto v souladu s tímto NV navrhl se
zpětnou účinností navýšit minimální hodinovou mzdu pro pracovníky OÚ (DPP) na 70 Kč/hod.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje zvýšení nejnižší hodinové sazby pro DPP z 60 Kč/hod. na 70 Kč/hod. se zpětnou účinností
od 1.1.2017.
Usnesení č. 1-2z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 3: Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330040244/007 Bednárec, Kučera – kabel NN
(změna smlouvy)
MZ: Seznámil přítomné s tím, že před vkladem původní podepsané smlouvy o věcném břemeni bylo
zjištěno, že pozemek uvedený v původní smlouvě se ve skutečnosti skládá ze dvou parcel a to p.č. 1426 a
p.č. 1426/1. Na základě tohoto zjištění došlo ve smlouvě ke změně parcelních čísel.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni č. JH- 014330040244/007, čímž se ruší
platnost smlouvy původní.
Usnesení č. 2-2z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0 zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Dodatek ke smlouvě o likvidaci odpadů
MZ: Seznámil přítomné s nutností uzavřít dodatek č. 15 ke smlouvě o likvidaci odpadů. Tento dodatek
upravuje cenu za likvidaci odpadů a to tak, že se zvyšuje o 1 až 2 Kč poplatek za manipulaci s kontejnery
a o 3 Kč skládkovné.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podpisem dodatku č. 15 ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE.
Usnesení č. 3-2z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)

bod 5: Výběr stavební firmy – Etapa III. Rekonstrukce části přízemí obecního domu
Na základě diskuse se ZO rozhodlo rozdělit Etapu III. Rekonstrukce části přízemí obecního domu na 2
podetapy a to:
1. stavební část
2. topení, vodoinstalaci a odpady.
MZ: Seznámil přítomné s tím, že ve spolupráci s PH provedli průzkum trhu a na základě zpracovaného
projektu oslovili několik prověřených firem k předložení cenové nabídky na první podetapu – stavební
část.
Nabídku předložily firmy:
1) Marcel Boček, Dolní Radouň – 1.107.351,- Kč
2) Gustav Pánek, Jarošov nad Než. – 1.046.649,- Kč
3) Primaglobal s.r.o., JH – 1.090.739,- Kč
Nabídky jsou přiloženy jako příloha č. 3 tohoto zápisu.
Přítomní se podrobně seznámili s předloženými cenovými nabídkami. Po důkladném zvážení všech
okolností a s ohledem na reference ZO hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO z předložených cenových nabídek na realizaci první podetapy – stavební část (Etapa III. Rekonstrukce
části přízemí obecního domu) vybralo nabídku cenově nejnižší 1.046.649,- Kč, kterou předložila firma
Gustav Pánek Jarošov nad Nežárkou a zároveň pověřilo starostu podpisem SoD s vybranou firmou.
Usnesení č. 4-2z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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2. podetapa - topení, vodoinstalaci a odpady – čeká se na úpravu projektu, jakmile bude konečná verze
projektu, pověřuje ZO pana Hryzáka, aby oslovil min. 3 firmy pro předložení cenových nabídek.

bod 6: Žádost o umístění zrcadla na komunikaci č. 134 u kapličky
MZ: Seznámil přítomné s tím, že na obecní úřad se dostavil pan Jan Tyšer a předložil písemnou žádost o
umístění zrcadla na místě výjezdu účelové komunikace od chaty.
Na základě diskuse předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO rozhodlo žádosti vyhovět a na daném problémovém místě zrcadlo umístit. Zároveň pověřilo pana R.
Urbana podáním žádosti na příslušném odboru MěÚ J. Hradec.
Usnesení č. 5-2z/2017 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Různé, diskuse
•

MZ: Snížení tel. tarifu starosty o 90 Kč/ měs.

•

MZ: V neděli 9.4.2017 proběhne sběr starého železa .

•

MZ: Navrhovaný nájezd ke kontejneru na bioodpad nebude vybudován z bezpečnostních důvodů.

•

MZ: 28.4.-2.5. 2017 bude v obci kontejner na objemný odpad

•

MZ: 6.5.2017 proběhne na vsi od 10h. hromadné očkování psů

•

MZ: od 1.1.2017 se k trvalému pobytu v obci přihlásilo celkem 9 osob a odhlásil 1 občan

•

MZ: 15.5.2017 proběhne na OÚ audit

•

VN: na Tyšerovu paseku někdo vyvezl klestí

•

VN: ve Vrších je zhotovena oplocenka, která bude osázena

bod 8: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 21:00 hodin.
starosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:
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1. Pozvánka na zasedání

2. Prezenční listina

3. Cenové nabídky
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