Zápis číslo: 7/2018
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 30.11. 2018, 19:00 až 21:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
V. Novák, R. Urban, M. Závodský, J. Povolný, A. Janůtková, J. Havelková, 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:

Zahájení
Volba starosty obce
RO č. 10,11,12 schválené prvním místostarostou
RO č. 13 k projednání ZO
Změna usnesení č. 1-7z/2013 ze dne 29.11.2013
Příprava vyhlášky o místních poplatcích v obci
Smlouva o výpůjčce č. 58/2018/V
Seznámení ZO s dílčím přezkoumáním hospodaření obce
Volba členů kontrolního výboru
Dotační programy na rok 2019
Program obnovy venkova JČK na rok 2019-2024 obce Bednárec
Dotace POV na rok 2019
Zakoupení nízkoložného valníku
Různé, diskuse
Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil první místostarosta 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.
MK navrhla změnu programu: jako bod č. 12 zařadit „Dotace POV 2019“. Dále JP navrhl jako bod č. 13
zařadit „Zakoupení nízkoložného valníku“.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani další návrhy na doplnění.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, rozšířený o bod č. 12 „Dotace POV 2019“, bod č. 13
„Zakoupení nízkoložného valníku“.
Usnesení č. 1-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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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: RO č. 10,11,12 schválené prvním místostarostou
MZ: seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10,11 a 12, které byly schválené prvním
místostarostou.

bod 4: RO č. 13 k projednání ZO
MZ: seznámil přítomné s nutností RO č. 13 – navýšení položky 1031 les o 80.000,- a navýšení položky
6171 OÚ o 110.000,-.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje RO č. 13 – navýšení 1031 o 80 tis. Kč a 6171 o 110 tis. Kč.
Usnesení č. 2-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 5: Změna usnesení č. 1-7z/2013 ze dne 29.11.2013
MZ: seznámil přítomné s doporučením auditorky, které se týká změny usnesení č. 1-7z/2013 ze dne
29.11.2013.
Původní znění usnesení:
ZO pověřuje starostu (místostarostu) obce prováděním rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
navyšování příjmů závazných ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, snižování výdajů závazných
ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, zvyšování výdajů závazných ukazatelů rozpočtu ve výši do
30.000,-Kč. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta nebo místostarosta informovat ZO na
nejbližším zasedání.
Auditorka doporučila navýšení částky RO, kterou může starosta – místostarosta schválit bez hlasování
ZO. Navýšení doporučila na 50.000,-.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu (místostarostu) obce prováděním rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
navyšování příjmů závazných ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, snižování výdajů závazných
ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, zvyšování výdajů závazných ukazatelů rozpočtu ve výši do
50.000,-Kč. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta nebo místostarosta informovat ZO na
zasedání.
Zároveň se tímto usnesením ruší usnesení č. 1-7z/2013 ze dne 29.11.2013
Usnesení č. 3-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 6: Příprava vyhlášky o místních poplatcích v obci
MZ a RU: Seznámili přítomné s návrhem změn obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a
poplatek ze psů.
Na základě diskuse předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místních poplatcích a č. 2/2018 poplatek ze psů
Usnesení č. 4-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Smlouva o výpůjčce č. 58/2018/V
MZ: Seznámil přítomné s tím, že Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou, je bezplatně zapůjčena
Bednárecká madona. Vzhledem k tomu, že původní smlouva o výpůjčce končí, je třeba podepsat novou,
aby byla zajištěna odborná péče a vhodné prostředí pro bednáreckou památku.
Na základě diskuse předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 58/2018/V s Alšovou galerií a pověřuje prvního místostarostu
podpisem dané smlouvy.
Usnesení č. 5-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1(MZ)

bod 8: Seznámení ZO s dílčím přezkoumáním hospodaření obce
MZ: Seznámil přítomné s tím, že 1. 10. 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za období od 1.
1.2018 do 31. 8. 2018. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky

bod 9: Volba členů kontrolního výboru
JH: seznámila přítomné s návrhem členů kontrolního výboru – Hana Tesařová, Petr Urban.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí členy kontrolního výboru Hanu Tesařovou a Petra Urbana.
Usnesení č. 6-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželi se hlasování – 0
bod 10: Dotační programy na rok 2019
RU: Seznámil přítomné s dotačními programy na ro 2019 a s nabídkami firem na zpracování dotačních
projektů.
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bod 11: Program obnovy venkova JČK na rok 2019-2024 obce Bednárec
RU: Seznámil přítomné se stávajícím zněním daného dokumentu. Na základě diskuse byly navrženy
změny, které RU zapracuje a na příštím zasedání proběhne schválení Programu obnovy venkova 20192024 obce Bednárec.

bod 12: Dotace POV na rok 2019
MK: Seznámila přítomné s možností čerpání dotace z Programu obnovy venkova na plánované oplocení
pomníku padlých z první světové války. Předpokládané náklady na akci činí 250 tis. Kč.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2019, na akci Oplocení pomníku
padlých za první světové války.
Usnesení č. 7-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 13: Zakoupení nízkoložného valníku
JP: Seznámil přítomné s tím, že provedl průzkum trhu a oslovil několik firem k předložení cenové
nabídky na zakoupení nízkoložný valník.
Nabídku předložily firmy:
1) Agro Kostka – 173.800,- bez DPH
2) Opal-Agri – 226.200,- bez DPH
3) CEMA servis – 220.000,- bez DPH
4) MALCOM CZ – 223.000,- bez DPH
Nabídky jsou přiloženy jako příloha č. 3 tohoto zápisu. Přítomní se podrobně seznámili s předloženými
cenovými nabídkami.
Po důkladném zvážení všech okolností ZO hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO z předložených cenových nabídek na nízkoložný valník vybralo nejlevnější nabídku od firmy Agro
Kostka ve výši 173.800,- bez DPH.
Usnesení č. 8-7z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1(JH)

bod 14: Různé, diskuse
- Skartační komise 22. 10. 2018 provedla skartaci chybného voličského průkazu
- Vrt Jílek, zem. Družstvo
- Samota Bosna – zájem o prohrnutí
- Cenová nabídka od Fübiko – zábradlí před OÚ 25.600,- a 17.200,- Světlo pod Vincencovými zatím neopraveno, bude dle počasí
- Světlo u Koudelků, nahlášena závada, bude řešeno
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bod 15: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 21:00 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

3) Nabídky na valník
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