Zápis číslo: 2/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 03. 04. 2012, 19:00 až 22:15 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák, P. Urban, M. Závodský
Ze zasedání se omluvila: H. Tesařová
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
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Informace o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2011
Informace o společném projednání návrhu územního plánu Bednárec a o přípravě
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1434/1
Agenda obecních pozemků – inventura pozemků a příprava směny se ZD Rodvínov
Výběr dodavatele nových oken do malé třídy v budově bývalé školy
Informace o čerpání rozpočtu v 1. čtvrtletí 2012
Rozpočtová změna č. 02/2012
Různé, diskuse
Ukončení

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Mgr. Petr Urban, Ph.D., jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je 6 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem L. Nondka a ověřovateli zápisu F. Chutného a M. Závodského.
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: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
4-9z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2012
na 1. etapu rekonstrukce budovy bývalé školy (vestavbu podkroví) a na pořízení projektové dokumentace
pro stavební povolení.“
PU: Žádost byla podána. Výsledky vyhodnocení žádostí podaných v programu POV Jihočeský kraj zatím
nevyhlásil, bude je schvalovat zastupitelstvo kraje v průběhu dubna. Atelier G+G by měl v dubnu předat
kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci školy, potom bude následovat žádost o stavební
povolení, komplikace se zatím objevily v případě plánovaného septiku s pískovým filtrem, který by
pravděpodobně nebyl schválen odborem životního prostředí v J. Hradci, bude třeba nahradit ho kapacitní
vyvážecí jímkou.
Podklady pro POV (tj. projektová dokumentace a platné stavební povolení) by v případě udělení dotace
měly být odevzdány na městský úřad J. Hradec nejpozději v srpnu.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č. 2/2012

str. 1 / 8

4-4z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje záměr koupě polovičního vlastnického podílu Jitky Šichové na všech pozemcích
v k.ú. Bednárec zapsaných na listu vlastnictví č. 115 ...“
PU: Odvolání paní Šichové proti nařízení exekuční dražby stále leží na okresním soudu v Jindřichově
Hradci. Exekutor musí počkat na pravomocné rozhodnutí soudu.
13-1z/2011 Znění kontrolovaného usnesení:
„Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby na základě konzultace se zahradním architektem předložil
konkrétní plán úprav pozemku parc. č. 1288/1 v k. ú. Bednárec (Draha) a aby zjistil možnosti získání
dotace na tyto úpravy z nadačních a grantových zdrojů.“
14-1z/2011 Znění kontrolovaného usnesení:
„Zastupitelstvo schvaluje návrh na zakonzervování torza Švehlova památníku na pozemku parc. č. 1288/1
v k. ú. Bednárec (Draha) a ukládá starostovi, aby zjistil možnosti získání dotace na tyto úpravy
z nadačních a grantových zdrojů.“
PU: Sleduje vyhlašované grantové programy. V době od poloviny června do poloviny srpna bude možné
podávat žádosti o grant na záchranu drobných kulturních památek místního významu u nadace VIA.
Žádat lze nejvýše o 50.000,- Kč, ale dotace může pokrývat až 80% rozpočtu akce. Nutnou podmínkou
pro úspěšné přijetí žádosti je určitý objem dobrovolnické práce místních občanů – např. dokončení čištění
okolí pomníku atd. V případě přijetí naší žádosti by bylo možné akci realizovat od října 2012 zhruba
do léta 2013.
6-9z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou JH Hron na opravu svršku mostku na účelové
komunikaci přes náhon u mlýna. Ve smlouvě bude cena stanovená na nejvýše 36.000,- Kč včetně DPH.“
PU: Během příštích čtrnácti dnů by měla být smlouva uzavřena a následně zahájeny práce na opravě
mostku.
FCh: Je třeba zjistit, jakým způsobem je běžně řešeno vlastnictví stavby na cizí parcele – komunikace je
obecní, parcela náhonu soukromá, která část mostu obvykle patří správci komunikace a co je vlastníka
vodního toku? – Do příštího zasedání přislíbil zjistit LN.
11-2z/2011 Znění kontrolovaného usnesení:
„Odbahnění rybníka ... ZO pověřuje L. Nondka kontrolou průběhu stavby včetně provádění zápisů
do stavebního deníku jako zástupce investora. “
LN: Vzhledem k tomu, že stavební práce byly již na podzim minulého roku ukončeny a stavba převzata,
lze toto usnesení považovat za splněné. Nyní stále čekáme na materiály od Státního fondu životního
prostředí k závěrečnému vyhodnocení akce, ze strany obce byly veškeré požadované dokumenty zaslány
na fond v termínu.
Ostatní:
·

PU: Aleje – telefonoval s p. Šámalem z AOPK České Budějovice, vyhlášení grantového programu
na podporu drobných krajinotvorných úprav se oddaluje, ale je pravděpodobné, že bude vyhlášen
v květnu, realizace by potom připadala v úvahu na podzim: sázení stromků v říjnu, vyúčtování grantu
před koncem roku.

·

PU: Kabel NN Hrádek, doplnění veřejného osvětlení na Kopci – čeká se na vyřešení situace ohledně
koupě pozemků paní Šichové, viz výše.

·

MZ: Informoval o koupi nové lednice a kamen do budovy bývalé školy, celková hodnota nově
pořízeného vybavení je cca 11.500,- Kč.

·

LN: Činnost skartační komise – bylo provedeno roztřídění účetních dokumentů z období 1991 – 2006,
dokumenty trvalé hodnoty byly předány Státnímu okresnímu archivu v JH, zbylé dokumenty byly
skartovány. V současné době probíhá třídění dokumentů pocházejících z voleb z období 1991 – 2006.
Z archivu jsme obdrželi CD s vypálenými skeny školní kroniky z let 1940 – 1945 ve velmi dobré
kvalitě.
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bod 3: Informace o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2011
PU: Seznámil přítomné s výsledkem provedeného auditu. Všechna pochybení zjištěná při minulých
auditech byla napravena. Při auditu byla zjištěna nová dvě méně závažná pochybení:
o chybějící podpisy členů inventarizační komise na šesti inventurních soupisech týkajících se odpisů
dlouhodobého majetku a transferových podílů dlouhodobého majetku,
o stavba dřevěné kolny u kapličky není vedena v inventurním soupisu staveb, přestože je zapsána
na listu vlastnictví obce.
LN: Upozornil, že mezi dnem konání auditu a tímto zasedáním ZO nebylo možné zveřejnit na úřední
desce návrh závěrečného účtu obce a tedy ani o něm nyní hlasovat (musí být zveřejněn nejméně 15 dnů
před schvalováním). Nyní je možné pouze stanovit osobu odpovědnou za odstranění zjištěných
nedostatků a stanovit termín jejich napravení. Zjištění z auditu i obě pochybení bude třeba znovu uvést
na příštím zasedání, na němž bude ZO závěrečný účet schvalovat, rovnou však bude možno konstatovat,
že obě pochybení byla napravena.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011. Konkrétně se jedná o následující nedostatky:
– inventurní soupisy účtů 078, 079, 081, 082, 088 a 403 neobsahovaly podpisy všech členů inventarizační
komise,
– kontrolou inventurního soupisu účtu 021 Stavby k 31. 12. 2011 a LV č. 10001 bylo zjištěno, že obec
nemá ve svém majetku stavbu bez čp/če (zem. stav.) na parcele St. 71, která je na listu vlastnictví
uvedena.
Nápravná opatření spočívají v doplnění chybějících podpisů a zařazení dotyčné stavby kolny do majetku
obce. Kolna bude oceněna reprodukční cenou 10.000,- Kč jako vícenález majetku.
ZO stanoví lhůtu k nápravě do 31. 05. 2012. Písemná zpráva o plnění přijatých nápravných opatření bude
zaslána ve lhůtě do 31. 05. 2012 Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Osobou odpovědnou za odstranění
chyb a nedostatků ZO stanoví L. Nondka.
Usnesení č. 1-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 4: Informace o společném projednání návrhu územního plánu Bednárec a o přípravě
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje
PU: Dne 29.03. 2012 proběhlo společné projednání návrhu ÚP Bednárec s dotčenými orgány. Tohoto
projednání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje a Městského úřadu J. Hradec. Při projednání nebyly
vzneseny žádné námitky a připomínky.
Po uplynutí všech lhůt ke zveřejnění a vyjádření dotčených orgánů připadá termín projednání územního
plánu s veřejností zhruba na podzim 2012.
Dobrá zpráva je, že byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem o poskytnutí příspěvku na tvorbu
územně plánovací dokumentace, která pokryje 50% vynaložených prostředků na ÚP, tj. 102 tis. Kč.
V návrhu ÚP je několik sporných bodů, o nichž by měli rozhodnout členové ZO:
1) Zahrady a humna mezi č.p. 6 (M. Šedivý), č.p. 7 (P. a H. Urbanovi) a č.p. 11 (A. a P. Kolářovi)
V návrhu ÚP jsou tyto zahrady nově navrženy jako plocha Zsv – zeleň soukromá vyhrazená, což by
na nich znemožnilo jakoukoliv budoucí výstavbu. Naprostá většina zahrad v zastavěné části obce je
navržena jako plocha Bv – bydlení venkovské, která výstavbu rodinných domů i drobnějších objektů
umožňuje.
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Po debatě ohledně rozdílných pravidel pro využití pozemků na plochách Bv a Zsv předsedající požádal
ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO se rozhodlo, že parcela č. 22/1 (zahrada M. Šedivého) a parcely č. 24 a 29/1 (zahrada manželů
Urbanových) mají být v návrhu územního plánu zakresleny jako plochy Bv –bydlení venkovské.
Usnesení č. 2-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (PU)

1) Zahrada parc. č. 6/1 u č.p. 2 (M. Závodský) na návsi obce
Na této zahradě je rovněž navržena plocha Zsv – zeleň soukromá vyhrazená, což do budoucna znemožní
i stavbu různých přístřešků, garáží atd. MZ uvedl, že by v budoucnosti měl zájem postavit na okraji této
zahrady lehký dřevěný přístřešek na auto. LN navrhl řešit toto úpravou textové části územního plánu tak,
aby stejná pravidla platila i pro ostatní vlastníky ploch navržených jako Zsv. Kromě zahrad na návsi se to
týká také několika velmi špatně přístupných zahrad na Kopci, na nichž by případné stavby rodinných
domů byly nežádoucí kvůli obtížné zimní údržbě místních komunikací. Po další debatě předsedající
požádal jednotlivé členy ZO, aby hlasovali o následujícím usnesení:
ZO se rozhodlo upravit vlastnosti ploch Zsv – zeleň soukromá vyhrazená tak, aby bylo možno na nich
po schválení územního plánu stavět lehké dřevěné přístřešky (např. krytá stání pro auto).
Usnesení nebylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 3 ( LN, VN, MZ); proti – 3 (FCh, PH, PU); zdrželo se hlasování – 0
Usnesení nebylo přijato, textová část návrhu územního plánu se tedy nebude měnit.
Dále předsedající dal hlasovat o následujícím usnesení:
ZO rozhodlo, že zahrada parc. č. 6/1 bude v územním plánu zanesena jako plocha Bv – bydlení
venkovské.
Usnesení nebylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 1 (VN ); proti – 3 (FCh, LN, PU); zdrželo se hlasování – 2 (PH, MZ)
Usnesení nebylo přijato, v návrhu územního plánu tedy nedojde v tomto ohledu k žádné změně.
Informace o přípravě aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje:
PU, LN: Firma ALCEDO dokončila návrh umístění ČOV a kanalizační sítě, firma Aquaserv předala
vypracovanou studii, která stanoví předpokládanou polohu případných vrtů pro zásobování obce pitnou
vodou. Členové ZO byli s výsledky seznámeni. Tyto podklady budou nyní včleněny do návrhu územního
plánu a zároveň byly zaslány k předběžnému vyjádření na MěÚ Jindřichův Hradec. Ve spolupráci
s pracovníky MěÚ JH z nich bude vytvořen návrh změny podkladů pro Plán rozvoje VaK území kraje.
Jakékoliv další kroky v oblasti zásobování pitnou vodou, stavby ČOV a rozšiřování kanalizace bude
možné podnikat až po přijetí změny do Plánu rozvoje a schválení územního plánu, protože nemá smysl
začít vytvářet projektovou dokumentaci pro územní řízení, dokud není územní plán hotov.
Dalším velkým problémem bude zřejmě přesné zmapování existujících inženýrských sítí pro potřeby
pořízení projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod, protože nemáme k dispozici přesné zákresy
stávající kanalizace, ale ani telefonních a datových kabelů.
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Cena za studii mapující zdroje pitné vody je 18.000,- Kč, cena za návrh koncepce řešení likvidace
odpadních vod je ve smlouvě stanovena na 45.600,- Kč, obě ceny jsou včetně DPH a konečné. Výdaje
budou začleněny do rozpočtové změny, viz. bod č. 9 zasedání ZO.
bod 5: Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1434/1
PU: M. Závodský požádal o majetkové vyrovnání a úpravu hranic pozemků v souladu se stávajícím
plotem kolem zahrady za čp. 2. Ve skutečnosti se jedná spíše o záměr směny části obecního pozemku –
návsi parc. č. 1434/1, za část pozemku parc. č. 6/1 (zahrada M. Závodského). Část této soukromé parcely
se nachází pod asfaltovou komunikací, naopak obecní pozemek zasahuje do oplocené zahrady. Možná
řešení směny jsou dvě, viz. příloha č. 3 zápisu – varianty směny pozemků 1434/1 a 6/1 na návsi obce:
o „bez verandy č.p. 2“ – jednalo by se o směnu 118 m2 z obecní parcely č. 1434/1 proti 55 m2 parcely
č. 6/1, která patří M. Závodskému,
o „s verandou č.p. 2“ – jednalo by se o směnu přibližně 148 m2 z obecní parcely parc. č. 1434/1 proti
55 m2 parcely č. 6/1, která patří M. Závodskému.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO souhlasí se záměrem směny částí pozemků parc. č. 1434/1 a 6/1 v k. ú. Bednárec podle předloženého
geometrického plánu – varianta „s verandou č.p. 2“.
Usnesení č. 3-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 2 (FCh, MZ)
Starosta tedy vyvěsí schválený záměr směny pozemků na úřední desku. M. Závodský do příštího zasedání
zastupitelstva obce podá nabídku na směnu včetně případného doplatku.
bod 6: Agenda obecních pozemků – inventura pozemků a příprava směny se ZD Rodvínov
LN: Vzhledem k pokročilé hodině zasedání a k tomu, že se jedná o rozsáhlou agendu, doporučil odložit
tento bod na příští zasedání, případně na pracovní schůzku ZO. Výjimkou je aktuální nabídka od firmy
Fübiko, která má zájem o nájem parcely 1370/2 o výměře 1079 m2.
PU: Jde o bývalou cestu od božích muk nad mlýnem směrem k Hostějevsi, nyní rozoraná a vedená jako
orná půda. Navrhovaná výše nájemného je 1.300,- Kč/ha, tedy 141,- Kč za parcelu ročně. Smlouva bude
termínovaná tak, aby bylo možné její vypovězení současně s výpovědí podanou vlastníky okolních
pozemků, manžely Šimkovými, kteří mají zájem o předání svých pozemků k soukromému hospodaření
členy své rodiny.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o pronájmu pozemku parc. č. 1370/2 o výměře 1079 m2, orná
půda, s nájemcem, firmou Fübiko spol. s.r.o., Rodvínov 52. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
s délkou trvání jeden rok s možností automatického prodloužení, roční nájemné bude stanoveno ve výši
141,- Kč.
Usnesení č. 4-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 7: Výběr dodavatele nových oken do malé třídy v budově bývalé školy
MZ: Seznámil přítomné s průzkumem trhu, který provedl. Osloveno bylo sedm firem, tři podaly nabídky:
o Vratislav Nedbal, Jarošov nad Nežárkou

38.580,- Kč

o Kasalova pila, Jindřichův Hradec

32.181,- Kč

o EnergoOkna s.r.o.

35.189,- Kč
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Předmět plnění všech tří podaných nabídek je shodný – výroba a montáž tří dřevěných eurooken
stanovených rozměrů bez zednického začištění vnějších i vnitřních omítek.
Viz. „příloha č. 4 zápisu – nabídky na eurookna do malé třídy“.
Zastupitelé konstatovali, že nejnižší cenu nabídla Kasalova pila. Ta již dříve dodala eurookna do jiných
místností budovy a jsou s nimi po devíti letech užívání dobré zkušenosti. Vzhledem k tomu, že před
přijetím zakázky si pracovníci Kasalovy pily přijedou okna sami přeměřit, může se konečná cena ještě
mírně změnit.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dodání a montáži tří eurooken do malé třídy v budově bývalé
školy. Okna budou mít stejné provedení jako stávající okna v budově (velká třída atd.). Cena za dodávku
po upřesnění rozměrů nepřesáhne 34.000,- Kč.
Usnesení č. 5-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 8: Informace o čerpání rozpočtu v 1. čtvrtletí 2012
LN: Seznámil přítomné s aktuálním plněním rozpočtu:
Na běžném účtu je 1.843.322,- Kč, což je zhruba o 25 tisíc více než na začátku roku.
K 31. 3. byly daňové příjmy plněny na 27.5%, celkové příjmy pak na 23%. Nedaňové příjmy zatím
minimální, čekáme na dokončení přejímek kulatiny a zaplacení faktur za vytěžené dřevo z obecního lesa
v hodnotě zhruba 275 tis.
Výdaje k 31. 3. byly plněny na 19%.
K 31. 3. byla rovněž přijata „malá“ rozpočtová změna č.1/2012 schvalovaná starostou obce, která nemění
výši závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. Jedná se o přesuny prostředků uvnitř rozpočtových
kapitol „Les“, „Provoz bývalé školy“ a „Zájmová a kulturní činnost“ v celkové výši 8.300,- Kč.
Hospodaření v prvním čtvrtletí bylo standardní, nedošlo k žádným neočekávaným příjmům ani výdajům.
bod 9: Rozpočtová změna č. 02/2012
LN: Seznámil přítomné s jednotlivými položkami navrhované změny, z nichž ty významné vzešly
z projednaných bodů dnešního zasedání ZO:
o navýšení příjmů za stočné o 100,- Kč,
o navýšení příjmů o 102 tis. – dotace na pořízení územního plánu, viz. bod 4,
o navýšení výdajů na opravy budovy bývalé školy o 45.000,- Kč (okna + očištění betonového soklu +
zednické práce při zasazení nových oken + rezerva) – viz. bod programu č. 7,
o navýšení výdajů v kapitole odpadní vody na pořízení koncepce řešení odp. vod o 45.600,- Kč
(viz. bod programu č. 4),
o vznik nové kapitoly pitná voda – výdaje na pořízení koncepce zásobování pitnou vodou o 18.000,- Kč
(viz. bod programu č. 4),
o navýšení příjmů i výdajů o 8.170,- Kč – daň z příjmů právnických osob za obec a zároveň její přijetí,
obec odvádí a zároveň přijímá jako jednu ze sdílených daní! Kvůli loňským vyšším příjmům z lesa je
třeba, aby tuto daň obec sama sobě odvedla ve výši vypočtené v daňovém přiznání podaném
na finanční úřad.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 02/2012, která mění závazné ukazatele rozpočtu takto:
PŘÍJMY:
Sdílené daně dle RUD § 0000:
zvýšení příjmů z 1.030.000,- Kč o 8.200,- Kč na 1.038.200,- Kč
Investiční přijaté transfery od krajů § 0000:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 102.000,- Kč na 102.000,- Kč
Odpadní vody § 2321:
zvýšení příjmů z 1.600,- Kč o 100,- Kč na 1.700,- Kč
Celkem: zvýšení příjmů z 1.648.700,- Kč o 110.300,- Kč na 1.759.000,- Kč
VÝDAJE:
Provoz bývalé školy § 2144:
zvýšení výdajů z 186.800,- Kč o 45.000,- Kč na 231.800,- Kč
Odpadní vody § 2321:
zvýšení výdajů z 4.000,- Kč o 45.600,- Kč na 49.600,- Kč
Pitná voda § 2310:
zvýšení výdajů z 0,- Kč o 18.000,- Kč na 18.000,- Kč
Ostatní finanční operace § 6399:
zvýšení výdajů z 0,- Kč o 8.200,- Kč na 8.200,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 1.847.400,- Kč o 116.800,- Kč na 1.964.200,- Kč
Usnesení č. 6-2z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 10: Různé, diskuse
V diskusi bylo dále zmíněno:
·

PU: Pan Jan Tyšer st. v minulosti pravidelně ručně čistil kanalizační strouhu za č. p. 46. Obec mu
začátkem roku přislíbila, že o čistění této strouhy se bude nadále starat sama. Strouhu se pokusí
vyčistit PH s bagříkem.

·

PU: Změna jízdních řádů – při změně od června bude zrušen dopolední pár osobních vlaků (v 8:20
z JH s příjezdem do Bednárce 8:37, zpět z Bednárce odjezd v 9:19 a příjezd do JH v 9:37).
Tento pár vlaků by měl být nahrazen autobusovým spojem, který je pro kraj levnější. Po dotazu
na koordinátora hromadné dopravy nám byly zaslány dvě varianty vedení náhradního autobusu – viz.
„příloha č. 5 zápisu – variantní jízdní řád autobusové linky“. Podle názoru, který sdílí PU a LN, je
časová poloha obou navržených variant horší než původní vlakový spoj, protože jedou příliš pozdě a
v Hradci nemají návaznost na vlak směrem do Veselí nad Lužnicí. V nejlepším případě by autobus
přijel do J. Hradce před 9:37 tak, aby bylo možné přestoupit na osobní vlak a pokračovat dál
do Veselí. Pokud by však bylo nutné volit jednu z těchto variant, pak jednoznačně dřívější vedení
autobusu (var. 1).
O víkendech bude podle vyjádření krajského koordinátora dopravy provoz vlaků zachován
v původním čase.
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·

PU: U kaple sv. Anny byly osazeny cedule zákazu skládky. Bylo by třeba nějak zakrýt zbytky starých
odpadků z bývalé skládky. PH přislíbil, že zorganizuje zavezení zeminou. PH rovněž zajistí navezení
zeminy z deponií u zimovky pod Tumaperkem na pronajatý pozemek pod č.p. 58 a na obecní pozemek
u telefonní budky. Oba tyto pozemky budou následně osety travním semenem.

·

MZ: Je nutné koupit nový akumulátor do hasičské stříkačky.

·

MZ: Stoly, které tvoří vybavení bývalé školy, bude postupně opravovat (dotahovat, zpevňovat) K. Vlk.

·

MZ: S Jiřím Koudelkou musí oba odjet na dvoudenní školení pro velitele a strojníka SDH, je třeba
nějak vyřešit refundace.

·

FCh, MZ: Je třeba stanovit pravidla pro kupování pohřebních věnců při úmrtí občanů, jestli se mají
věnce za obec vůbec kupovat a pokud ano, určit jednotnou cenu. Na příštím zasedání ZO se tento bod
zařadí do programu.

bod 11: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 22:15 hodin.

starosta obce Mgr. Petr Urban, Ph.D.

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

zapsal Luboš Nondek

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

ověřil František Chutný

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

ověřil Martin Závodský

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.
5.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Varianty směny částí pozemků 1434/1 a 6/1 na návsi obce
Průzkum trhu – nabídky na dodání eurooken do malé třídy
Variantní jízdní řád autobusové linky
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