Zápis číslo: 3/2018
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 27.4. 2018, 19:00 až 20:45 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
V. Novák, R. Urban, M. Závodský, M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková
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:

Zahájení
Volba starosty obce
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Úprava prostranství před OÚ – výběr firmy
Zadání zakázky na výrobu a montáž oplocení a branky u OÚ – dětské hřiště
Zahájení výběru firmy na realizaci oplocení pomníku z 1. světové války
Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 188/4 o výměře 96 m2
Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2017
Vyřazení majetku z evidence obce
RO 1-3 schválené 1. místostarostou obce
Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330048013/001 stavba Holoubková- NN
s firmou E-on
bod 12: Různé, diskuse
bod 13: Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil první místostarosta 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 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.
Zároveň předsedající navrhl změnu programu: jako bod č. 8 zařadit „Zpráva inventarizační komise o
inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2017“, jako bod č. 9 zařadit „Vyřazení majetku z evidence
obce“, jako bod č. 10 zařadit „RO 1-3 schválené starostou“ a jako bod č. 11 zařadit „Smlouva o zřízení
věcného břemene č. JH-014330048013/001 stavba Holoubková- NN s firmou E-on “.
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, rozšířený o bod č. 8 „Zpráva inventarizační komise o
inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2017“, bod č. 9 „Vyřazení majetku z evidence obce“, bod č.
10 „RO 1-3 schválené starostou“ a bod č. 11 „Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH014330048013/001 stavba Holoubková- NN s firmou E-on.“
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Usnesení č. 1-3z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Volba starosty obce
Předsedající vyzval přítomné, aby vznesli návrhy na kandidáta na místo starosty obce. Nikdo neprojevil
zájem být starostou, ani nikdo nebyl navržen.

bod 3: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
1-2z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje prvního místostarostu podpisem dodatku č. 16 ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE
CZ.“
MZ: splněno
2-2z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje prvního místostarostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o svozu a zpracování BIO odpadu
s firmou Ing. Nouza.“
MZ: splněno
5-2z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nákup nových knih pro místní knihovnu v Bednárci ve
výši 5.000,-. Finanční prostředky budou převedeny na účet Městské knihovny v JH.“
MZ: splněno
bod 4: Úprava prostranství před OÚ – výběr firmy
MZ: seznámil přítomné s plánovanou úpravou prostranství před OÚ. Podél oken bude betonový
chodníček, který zajistí bezbariérový přístup na OÚ. Dále bude betonový chodníček k novému vstupu na
dětské hřiště.
Po diskusi se ZO dohodlo, na základě dobrých zkušeností z minulých stavebních akcí, oslovit stavební
firmu Houser – zednictví a pověřit jí úpravou pozemku kolem OÚ.

bod 5: Zadání zakázky na výrobu a montáž oplocení a branky u OÚ – dětské hřiště
MZ: Seznámil přítomné s plánovaným oplocením dětského hřiště. Předložil cenovou nabídku od firmy
Fübiko ve výši 32.579,Po diskusi se ZO dohodlo, na základě dobrých zkušeností z minulých stavebních akcí, oslovit stavební
firmu Fübiko Rodvínov.
ZO pověřuje výrobou a montáží oplocení, brány a branky na dětském hřišti stavební firmu Fübiko dle CN
32.579,- včetně DPH a zároveň pověřuje 1. Místostarostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 2-3z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 6: Zahájení výběru firmy na realizaci oplocení pomníku z 1. světové války
ZO diskutovalo o akci oplocení pomníku. Na základě debaty pověřilo pana R. Urbana oslovením min. 3
firem na zpracování cenové nabídky na danou akci.

bod 7: Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 188/4 o výměře 96 m2
MZ: Seznámil přítomné s došlou žádostí od Mgr. Martiny Hejlíkové o odkup obecního pozemku p.č.
188/4 o výměře 96 m2.
ZO po diskusi rozhodlo hlasovat o následujícím usnesení:
ZO se na základě zákona 128/2000 Sb. rozhodlo, že nemá zájem pozemek prodat. Zároveň pověřilo
prvního místostarostu odpovědí Mgr. Hejlíkové.
Usnesení č. 3-3z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 8: Zpráva inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2017
MZ: Seznámil přítomné s tím, že inventarizační komise ve složení: předsedkyně A. Janůtková, členové V.
Novák, M. Hryzáková, provedla kontrolu majetku obce Bednárec.
AJ: Kontrola proběhla bez problémů a nebyly zjištěny žádné nedostatky

bod 9: Vyřazení majetku z evidence obce
MZ: Seznámil přítomné s návrhem na vyřazení z majetku obce 4 x kamna a 1 x mobilní telefon a s jejich
stavem.

Na základě zjištěného stavu majetku ZO rozhodlo o vyřazení z evidence majetku následující položky:
1) Akumulační kamna AD45RB
2) Akumulační kamna F2140
3) Kamna KORY-2
4) Kamna FILEX černá
5) Telefon Lenovo bílý
Majetek bude předán SDH Bednárec k likvidaci.
Usnesení č. 4-3z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 10: RO 1-3 schválené 1. místostarostou obce
MZ: Seznámil přítomné s RO č. 1-3 schválenými 1. místostarostou obce.

bod 11: Smlouva o zřízení věcného břemene č. JH-014330048013/001 stavba Holoubková- NN
s firmou E-on
MZ: Seznámil přítomné se smlouvou na zřízení věcného břemene č. JH-014330048013/001 stavba
Holoubková- NN s firmou E-on.
ZO pověřuje 1. místostarostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E-on. č. JH 014330048013/001 stavba Holoubková- NN.
Usnesení č. 5-3z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)

bod 12: Různé, diskuse
•

MK: přidat kontejnery na tříděný odpad

•

MZ: připevnit ke žlutému kontejneru mačkadlo na lahve

•

MZ: žádost o příspěvek na tělesně postižené – na základě diskuse ZO zamítlo

•

MZ: žádost o příspěvek na BABYbox – na základě diskuse ZO zamítlo

•

VN: v lese potíže s klikorohem , musí se poštříkat vysázené stromky cca 10 tis., aplikaci bude nutno
opakovat. Zvýšené náklady na chemii a zakoupení lapačů.

bod 13: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 20:45 hodin.
První místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

.........................................................
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Seznam příloh:

1) Pozvánka na zasedání

2) Prezenční listina
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