Zápis číslo: 2/2018
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 2. 3. 2018, 19:00 až 20:20 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M. Závodský
Ze zasedání se omluvila: M. Králová, J. Havelková, 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:

Zahájení
Volba starosty obce
Dodatek č. 16 ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE CZ
Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu a zpracování BIO odpadu s firmou Ing. Nouza
Navýšení minimální mzdy pro lidi pracující pro obec na DPP
Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
Cenová nabídka SŽDC na odprodej pozemků obce Bednárec
Poskytnutí finančního příspěvku na nákup nových knih do Distribučního střediska v rámci
Městské knihovny v JH
bod 9: Různé, diskuse
bod 10: Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil první místostarosta obce, pan Martin Závodský, jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomní jsou 4 zastupitelé a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem R. Urbana 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.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.
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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: Dodatek č. 16 ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE CZ
MZ: Seznámil přítomné s nutností uzavřít dodatek č. 16 ke smlouvě o likvidaci odpadů. Tento dodatek
upravuje cenu za likvidaci odpadů a to tak, že se zvyšuje o 4 až 6 Kč poplatek za manipulaci s kontejnery
a o 13 Kč za skládkovné za 1 tunu. Nájemné se zvyšuje o 30 Kč za rok za pronájem kontejnerů.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje prvního místostarostu podpisem dodatku č. 16 ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE
CZ.
Usnesení č. 1-2z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu a zpracování BIO odpadu s firmou Ing. Nouza
MZ: Seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o svozu a zpracování BIO odpadu.
Uzavřením dodatku dojde k navýšení ceny za svoz a zpracování BIO odpadu o 100 Kč za tunu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje prvního místostarostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o svozu a zpracování BIO odpadu
s firmou Ing. Nouza.
Usnesení č. 2-2z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Navýšení minimální mzdy pro lidi pracující pro obec na DPP
MZ: Seznámil přítomné s tím, že dle NV č. 567/2006 Sb. a jeho novely č. 286/2017 Sb. je dnem 1.1.2018
stanovena minimální hodinová mzda 74 Kč a proto v souladu s tímto NV navrhl se zpětnou účinností
navýšit minimální hodinovou mzdu pro pracovníky OÚ (DPP) na 74 Kč.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje navýšení nejnižší hodinové sazby pro DPP z 70 Kč na 74 Kč se zpětnou účinností od
1.1.2018
Usnesení č. 3-2z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 6: Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
AJ: Seznámila přítomné s tím, že členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření obce za
období 12/2016 až 03/2017 a 04/2017 až 12/2017, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.
ZO vzalo zprávu finančního výboru na vědomí.

bod 7: Cenová nabídka SŽDC na odprodej pozemků obce Bednárec
RU: Seznámil přítomné s nabídkou SŽDC na odprodej pozemků v celkové výši 45.000,- Kč.
ZO již v roce 2015, usnesení č. 4-1z/2015, schválilo nákup těchto pozemků, avšak v té době nebylo
vše dořešeno ( rozdělení parcely, celková cena )
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO rozhodlo o odkoupení pozemků parcelní číslo 1437/7, 1437/8 a 1437/9 v katastru obce Bednárec od
Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace za celkovou částku 45.000,- Kč.
Usnesení č. 4-2z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
Dané usnesení je v souladu s ustanovením §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

bod 8: Poskytnutí finančního příspěvku na nákup nových knih do Distribučního střediska v rámci
Městské knihovny v JH
ZO se po diskusi dohodlo, že na účet Městské knihovny v JH na rok 2018 převede 5.000,- Kč za účelem
nákupu nových knih pro obecní knihovnu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím 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.
Usnesení č. 5-2z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 9: Různé, diskuse
Závěrem bylo zastupitelstvem prodiskutováno :
•

Vybudování bezbariérového přístupu do víceúčelového domu a OÚ

•

Vybudování bezbariérového přístupu na dětské hřiště z návsi a uzavření nebezpečného vstupu za
obecním úřadem

•

Zničení škumpy rostoucí před hasičárnou

•

Příprava smlouvy o pronájmu Samcovi sádky s panem Povolným

•

Návrh na úpravu poplatků za likvidaci domovního odpadu
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•

Návrh na odkoupení části lesa od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových cca 1087 m2, V.
Novák pověřen k zjištění podrobností.

bod 10: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 20:20 hodin.

první místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsal Radovan Urban

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

ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.2/2018

str. 4 / 4

