Zápis číslo: 4/2018
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 29.06. 2018, 19:00 až 20:20 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, J. Havelková, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M. Závodský, M. Králová
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:
bod 13:
bod 14:
bod 15:

bod 1:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
RO č. 4, 5 a 6 – schválené starostou
RO č. 7 – schválené ZO
Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2017
Schválení účetní závěrky za rok 2017
Program obnovy venkova JČK na rok 2019 a dále
Smlouva o pronájmu pozemku
Výběr firmy na opravu plotu kolem pomníku z první světové války
Seznámení s provedením kontroly kontrolního výboru obce
Stanovení počtu členů ZO pro příští volební období
Smlouva o peněžitém daru pro sdružení invalidů v JH
Smlouva o zřízení věcného břemene JH – 014230049247/003 kabel NN – stavba kravín
Různé, diskuse
Ukončení

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 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. 11 zařadit „Stanovení počtu členů ZO pro příští
volební období“, jako bod č. 12 zařadit „Smlouva o peněžitém daru pro sdružení invalidů v JH“ a jako
bod č. 13 zařadit „Smlouva o zřízení věcného břemene JH – 014230049247/003 kabel NN – stavba
kravín“.
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 „Stanovení počtu členů ZO pro příští
volební období“ jako bod číslo 11, bod „Smlouva o peněžitém daru pro sdružení invalidů v JH“ jako bod
číslo 12 a bod „Smlouva o zřízení věcného břemene JH – 014230049247/003 kabel NN – stavba kravín“
jako bod č. 13.
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Usnesení č. 1-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
2-3z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„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.“
MZ: splněno
3-3z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO se na základě zákona 128/2000 Sb. rozhodlo, že nemá zájem pozemek prodat. Zároveň pověřilo
prvního místostarostu odpovědí Mgr. Hejlíkové.“
MZ: splněno
4-3z/2018
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO 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.“
MZ: splněno
5-3z/2016
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje 1. místostarostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E-on. č. JH 014330048013/001 stavba Holoubková- NN.“
MZ: splněno
bod 3: RO č. 4, 5 a 6 – schválené starostou
MZ: Seznámil přítomné s RO č. 4,5,6, které jsou v kompetenci starosty a první místostarosta jejich
provedení tak schválil.

bod 4: RO č. 7 – schválené ZO
MZ: Seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření č. 7
Navýšení rozpočtové položky 6171 – 6121 – na 35 tis. Kč na oplocení hřiště
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje RO č. 7 – navýšení 6171-6121 na 35 tis. Kč.
Usnesení č. 2-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2017
MZ: Seznámil přítomné s příjmy a výdaji obce za rok 2017 a se zůstatkem na běžném účtě.
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Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2017 byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na
webových stránkách obce. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeského kraje 10. 5. 2018, při
přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo závěrečný účet obce Bednárec za rok 2017, jehož součástí je zpráva o přezkoumání
hospodaření, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 3-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 6: Schválení účetní závěrky za rok 2017
ZO projednalo a schválilo bez připomínek účetní závěrku obce Bednárec sestavenou k rozvahovému dni
31. 12 . 2017.
ZO schvaluje výsledek hospodaření po zdanění – zisk 899.076,56 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 . 2017.
Usnesení č. 4-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Program obnovy venkova JČK na rok 2019 a dále
MK: Seznámila přítomné s tím, že je nutné vypracovat plán akcí na další období. Požádala přítomné aby
si své návrhy promysleli na další zasedání ZO.

Na zasedání ZO přišel zastupitel Pavel Hryzák.
bod 8: Smlouva o pronájmu pozemku
MZ: Seznámil přítomné s návrhem smlouvy na pronájem obecní sádky, zapsané na KÚ jako vodní plocha
p.č. 1213. Vůli sádku pronajmout p. Povolnému zastupitelstvo projednalo již na minulém zasedání.
Veškeré podmínky smlouvy jsou podrobně vypsány ve smlouvě, určená cena bude jednorázově zaplacena
na pokladně OÚ.
Na základě vyhlášení záměru o pronájmu pozemku, který byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a po
prostudování podmínek nájmu předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje prvního místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Povolným na pronájem parcely p.č.
1213 – obecní sádka. Doba nájmu 10 let.
Usnesení č. 5-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 9: Výběr firmy na opravu plotu kolem pomníku z první světové války
MZ: Seznámil přítomné s tím, že v rámci výběrového řízení na opravu plotu kolem pomníku padlým
z první světové války, přišla obci jen jedna cenová nabídka a to na vybudování nového soklu v celkové
výši 120.750,- Kč. Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že se oprava plotu u pomníku odkládá na příští
období.
Poté druhá místostarostka požádala ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO rozhodlo o zrušení žádosti o poskytnutí dotace na Krajském úřadě.
Usnesení č. 6-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 10: Seznámení s provedením kontroly kontrolního výboru obce
RU: Seznámil přítomné s tím, že dne 12. 5. 2018 provedl kontrolní výbor ve složení R. Urban, P. Urban,
H. Tesařová kontrolu činnosti OÚ. ZO bere na vědomí, že kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky
v činnosti ZO.

bod 11: Stanovení počtu členů ZO pro příští volební období
MZ: Seznámil přítomné s tím, že vzhledem k tomu, že termín voleb do místních zastupitelstev byl
stanoven na 5.- 6. 10. 2018, je nutné zaslat na MěÚ J. Hradec oznámení o počtu členů zastupitelstva pro
příští volební období 2018-2022.
Přítomní členové ZO se po diskusi usnesli na zachování sedmičlenného ZO, tento počet bude zveřejněn
na úřední desce OÚ a oznámen MěÚ J. Hradec.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje pro příští volení období 2018 - 2022 sedmičlenné obecní zastupitelstvo.
Usnesení č. 7-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 12: Smlouva o peněžitém daru pro sdružení invalidů v JH
MZ: Seznámil přítomné s tím, že obci přišla žádost od Svazu tělesně postižených ČR – zastoupený v JH
Janderova ulice, o peněžitý dar za občanku, která se zúčastňuje akcí pořádaných tímto svazem.
ZO prodiskutovalo podmínky smlouvy a rozhodlo poskytnout finanční dar tomuto sdružení ve výši 500
Kč/rok.
Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje peněžitý dar pro Svaz tělesně postižených v ČR ve výši 500 Kč/rok a pověřuje prvního
místostarostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 8-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.4/2018

str. 4 / 5

bod 13: Smlouva o zřízení věcného břemene JH – 014230049247/003 kabel NN – stavba
kravín
MZ: seznámil přítomné s došlým návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s jednorázovou náhradou
ve výši 2.500,-.
Po diskusi se ZO shodlo, že se smlouvou souhlasí.
Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014230049247/003 kabel NN a pověřuje
prvního místostarostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9-4z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 14: Různé, diskuse
•

MZ: do 31. 7. 2018 – odevzdání kandidátek pro volby do ZO

•

MZ: hasiči ve spolupráci se zastupiteli zlikvidují hromady před OU, zasypou štěrkem zbylá místa a
musí se dořešit zábradlí.

•

P. Chutný – přinesl ke kontrole obecní kroniku – Info o zápisech a evidenci novinových výstřižků
bod 15: Ukončení

Předsedající ukončil zasedání v 20:20 hodin.
První místostarosta 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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