Zápis číslo: 3/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 07. 05. 2012, 19:00 až 23:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, P. Urban, M. Závodský
Ze zasedání se omluvili: V. Novák, 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:
bod 12:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Směna a odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1434/1 – schválení
Agenda obecních pozemků – inventura a příprava směny se ZD Rodvínov
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce
Žádost o grant na výsadbu aleje v Korytech
Nabídka zapojení do mikroregionu Jindřichohradecko
Inventarizační zpráva za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2011
Plnění rozpočtu k 30.4.2012 a rozpočtová změna
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 5 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.
M. Závodský navrhl zařadit jako nový bod do programu „Nákup materiálu pro SDH Bednárec“.
Předsedající navrhl zařadit projednání nákupu hasičského materiálu do bodu č. 10 „Plnění rozpočtu
k 30. 04. a rozpočtová změna“.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
4-2z/2012
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o pronájmu parcely 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.“
PU: Smlouva s firmou Fübiko byla uzavřena podle zadání ZO.
5-2z/2012
Znění kontrolovaného 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.“
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PU: Smlouva s firmou Kasalova pila na dodání tří oken byla uzavřena. Konečná částka ve smlouvě o dílo
je 37.498,- Kč a přesáhla tedy o 3.498,- Kč zadání v usnesení ZO, protože v naší původní poptávce
nebyly vnitřní okenní parapety z masivního dřeva, naopak konečná cena za okna je mírně nižší, než bylo
v původní nabídce Kasalovy pily uvedeno.
1-9z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje studii rekonstrukce budovy bývalé školy v předložené podobě a souhlasí s tím, že na jejím
základě bude ateliér G+G dále připravovat podrobnější projektovou dokumentaci pro stavební
povolení.“
PU: V tomto týdnu G+G odevzdají definitivní verzi projektové dokumentace, ta bude zaslána na stavební
úřad, abychom na rekonstrukci získali stavební povolení.
Různé:
MZ: Poděkoval dobrovolníkům za vyklizení půdy, informoval o účasti SDH na soutěži ve Zdešově, kde
naši hasiči obsadili 17. místo z dvaceti s možností zlepšení umístění v příštích soutěžích, pokud by bylo
pořízeno nové vybavení – bude projednáno dále.
bod 3: Směna a odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1434/1 – schválení
PU: Seznámil přítomné se současnou situací. Plot oddělující náves parc. č. 1434/1 a zahradu parc. č. 6/1
nejde po hranici pozemků, ale část pozemku 1434/1 je zaplocená v soukromé zahradě, část pozemku 6/1
naopak tvoří veřejné prostranství kolem autobusové zastávky. Byla navržena směna těchto částí obou
pozemků podle geometrického plánu, který tvoří přílohu zápisu č. 3. Záměr směny byl schválen
na minulém zasedání ZO usnesením č. 3-2z/2012. Záměr směny byl poté vyvěšen v řádné lhůtě na úřední
desce. M. Závodský podal nabídku jako jediný zájemce.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO souhlasí se směnou části obecního pozemku parc. č. 1434/1 za část pozemku parc. č. 6/1
ve vlastnictví M. Závodského dle geometrického plánu a záměru směny pozemků, který byl řádně
vyvěšen na úřední desce. Rozdíl výměr směňovaných částí pozemků bude M. Závodským vyrovnán
doplatkem ve výši 35 Kč/m2.
Usnesení nebylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 3 (PH, LN, PU); proti – 0; zdrželo se hlasování – 2 (FCh, MZ)
bod 4: Agenda obecních pozemků – inventura a příprava směny se ZD Rodvínov
LN: Seznámil přítomné s inventurou obecních pozemků, která byla provedena po digitalizaci katastru
na konci loňského roku. Byly zjištěny dva pozemky, které by zřejmě měly být zapsány na listu vlastnictví
obce. Dále je třeba u některých pozemků provést změny kultury tak, aby odpovídala současnému způsobu
využití pozemků, a některé nepřehledně rozdělené drobné pozemky sloučit.
LN pro větší přehlednost celou agendu rozdělil do několika etap a pro první etapu připravil podklady,
které tvoří přílohu zápisu č. 4. Jedná se jednak o žádost o zapsání dvou výše uvedených pozemků
z historického majetku obce na LV obce, dále pak o změny druhů pozemků, které jsou v současné době
zalesněné nebo sousedí s lesy. LN připravil materiály ve spolupráci s VN, který navržené změny
podporuje, ale dnešního zasedání se nemohl zúčastnit.
Dva pozemky, které byly součástí historického majetku obce, avšak nejsou zapsány na listu vlastnictví
1) Pozemek parc. č. 1288/2 o výměře 363 m2 leží podél silnice od Jarošova, je na něm křížek „U kravína“
a vzrostlé stromy (mimo jiné několik přestárlých třešní). Nyní je zapsán na LV České republiky, právo
hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Parcela 1288/2 vznikla oddělením z původní parcely 1288 (třešňovka „Na Drahách“), která byla součástí
historického majetku obce a byla ke dni 31. 12. 1949 vedena v seznamu majetku knihovní vložky č. 21.
K oddělení došlo zřejmě v 80-tých letech v zúženém místě parcely při rozšiřování silnice.
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2) Pozemek parc. č. 693/14 o výměře 20 m2 leží v cestě z „Obcizny“ do lesa směrem k obecním
rybníkům. Jedná se o část meliorační strouhy + můstek přes strouhu. Nyní je zapsán na LV České
republiky, právo hospodaření mají Lesy ČR. V KN je veden jako koryto vodního toku umělé.
Parcela vznikla při digitalizaci, původně byla součástí parcely č. 693/6 vedené do loňského roku
ve zjednodušené evidenci. Důvodem vzniku parcely byl jiný druh pozemku nové parcely 693/14 převzatý
z KN map (tj. koryto vodního toku), než na zbývající části parcely 693/6 (les). Parcela 693/6 vznikla
30. 3. 1942 po zalesnění oddělením z obecní parcely 693/2 a byla ke dni 31. 12. 1949 vedena v seznamu
majetku knihovní vložky č. 21.
O zapsání obou pozemků na list vlastnictví obce lze žádat podle ustanovení zákona 172/1991 Sb.,
o přechodu majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Po krátké diskusi vzali členové ZO tuto informaci na vědomí s tím, že starosta obce podá na katastrálním
úřadu návrh na zapsání obou parcel na LV obce.
Změny kultur některých pozemků a jejich následné sloučení se sousedními pozemky
Jedná se o pozemky v lokalitách „Sv. Anna“, „Obcizna“, „U můstku“ a „U chobotu“. Celkem se navržené
změny týkají dvanácti parcel. Jedná se o změnu způsobu využití parcel podle skutečného stavu (dříve
orná půda, louka nebo komunikace, nyní les nebo zamokřená plocha) a následné sloučení se sousedními
parcelami se stejným způsobem využití.
Výměry dotčených pozemků a katastrální mapy všech čtyř lokalit tvoří rovněž přílohu č. 4 zápisu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu, aby na stavebním úřadu a na katastrálním úřadu podal žádost o změnu způsobu
využití a poté žádost o sloučení níže uvedených pozemků v k. ú. Bednárec:
Sv. Anna:
Parcelu 309 a zalesněnou část parcely 147/3 převést na les a dále tyto parcely sloučit s parcelou 310 les.
Obcizna:
Parcelu 627/1 převést na les a dále sloučit s parcelou 662/1 les.
U můstku:
Parcely 693/7 a 693/8 převést na les a dále sloučit s parcelou 693/6 les.
U chobotu:
Parcelu 677/2 převést na zamokřenou plochu a dále sloučit s parcelou 677/1 zamokřená plocha.
Sloučit dvě lesní parcely 678 a 679.
Usnesení č. 1-3z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
Příprava směny pozemků se ZD
PU: Obecní úřad připravil pro zastupitele seznam zemědělských pozemků, které v současné době
obhospodařuje ZD Rodvínov. Nájemní smlouva na tyto pozemky se ZD nebyla cca v polovině 90-tých let
obnovena, v současné době není nájem pozemků nijak smluvně ošetřen. Dále byl sestaven seznam
pozemků, které vlastní ZD Rodvínov a jsou z různých důvodů zajímavé pro obec – většinou se jedná
o pozemky v zastavěném území obce nebo jeho blízkosti a dále o dva malé rybníky („Pod Tumaperkem“
a „Samcova sádka“), které obec v současné době využívá k chovu ryb. Obec zároveň zajistila odhad cen
všech zmiňovaných pozemků, nyní je třeba se rozhodnout, jakým způsobem budeme dále postupovat,
které pozemky nabídneme ZD do případné směny a které do dlouhodobého pronájmu.
Seznamy pozemků vhodných k nájmu a směně tvoří přílohu č. 5 zápisu.
A. Janůtková: ZD Rodvínov vlastní pouze polovinu Samcovy sádky, druhá patří Karlovi Petrů. Obec by
měla nejdříve jednat s druhým vlastníkem sádky, teprve potom dojednávat směnu s družstvem. Není
jasné, jak by se v budoucnu řešily spoluvlastnické vztahy. Je nevhodné, že nebyla nejdříve oslovena
rodina Petrů.
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LN: Víme, že ZD má pouze polovinu sádky, navíc obec používá místo na břehu sádky, který patří Karlovi
Petrů, na pálení čarodějnic, což pro vlastníka není rozhodně nijak výhodné. Další problém je, že
přístupová cesta (nyní ve vlastnictví ZD) není průjezdná a k čárám se jezdí po okraji pole dalších
vlastníků (dcer paní Dvořákové). ZO se nyní chce pokusit situaci nějak řešit. Návrh směny se dnes řádně
projednává poprvé a členové ZO se zatím ani neshodli na tom, o které pozemky máme skutečně zájem,
což se týká i Samcovy sádky a cesty k ní. S družstvem jsme zatím o sádce konkrétně nejednali a neznáme
tedy jejich postoj. Pokud bychom nějak pokročili, budeme rodinu Petrů hned informovat.
PU: Je několik variant, jak družstvu směnu navrhnout. Ačkoli výměra pozemků, které by obec mohla
nabídnout, je zhruba o polovinu větší, než pozemků ve vlastnictví ZD, poměr jejich vzájemného ocenění
lze jen těžko odhadnout. Pokud by do směny byly zahrnuty i obecní pozemky na pastvinách
pod kravínem a nevyplacený nájem z pozemků za uplynulých deset let, bylo by z naší strany možné
nabídnout družstvu výměnu bez doplatku.
Přítomní dále debatovali o výhodách a nevýhodách vlastnictví jednotlivých pozemků. Zastupitelé se
většinově přikláněli k tomu, aby do směny byly zahrnuty obecní pastviny i oba družstevní rybníky.
Dokud ale nebudeme znát nějaké stanovisko ZD k případné směně včetně jejich názoru na ocenění
jednotlivých pozemků, není možné jakýkoliv záměr schvalovat.
Výsledkem projednávání je, že starosta zjistí postoj ZD ke směně všech pozemků uvedených v seznamu.
Zastupitelstvo nemá zatím na věc jednoznačný názor.
bod 5: Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací obce
LN: Změna se podrobně projednávala na minulém zasedání ZO, kdy byly představeny výsledky studií
týkajících se možného řešení zásobování obce pitnou vodou a odkanalizování obce. S navrženými
řešeními byl také seznámen Odbor životního prostředí MěÚ J. Hradec, který k nim nemá námitky. Potom
obecní úřad shrnul výsledky obou studií do „Návrhu aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizace
územního celku“ a zaslal ho k posouzení na příslušný odbor Krajského úřadu, který rovněž s návrhem
vyslovil předběžný souhlas. Pokud nyní Návrh zastupitelstvo schválí, bude oficiálně podán na Krajský
úřad a zařazen do připravované změny Krajského plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
„Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizace územního celku“ tvoří přílohu zápisu č. 6.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizace územního celku.
Usnesení č. 2-3z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 6: Žádost o grant na výsadbu aleje v Korytech
LN: Na konci minulého roku bylo zastupitelstvo informováno o záměru výsadby aleje podél obnovené
cesty „V Korytech“. Prostředky na akci ve výši 15.000,- Kč jsou již obsaženy v plánovaných výdajích
rozpočtu na letošní rok. Na akci hodláme podat žádost o grant z Programu obnovy přirozených funkcí
krajiny (POPFK), který podobné záměry podporuje.
Proti předchozím rokům je ale příjem žádostí do POPFK již více než dva měsíce opožděn, protože
Ministerstvo životního prostředí dosud neschválilo parametry programu na letošní rok. Je pravděpodobné,
že žádosti bude nutné podat velmi rychle po vyhlášení výzvy, proto je nyní třeba připravit některé
podklady, které bychom na poslední chvíli získali jen obtížně.
Jedná se o stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ J. Hradec a souhlasy vlastníků sousedních
pozemků. Proto obecní úřad připravil návrh záměru „Alej V Korytech“, který obsahuje údaje potřebné
pro podání žádosti o vyjádření MěÚ JH a získání souhlasů vlastníků sousedních pozemků. Návrh rovněž
obsahuje odhad nákladů akce ve výši 29.000,- Kč.
V okamžiku, kdy budou známa pravidla pro podání žádosti o grant, bude tento materiál doplněn a žádost
o grant urychleně podána. Definitivní grantovou smlouvu pak bude opět schvalovat ZO.
Návrh záměru výsadby aleje V Korytech tvoří přílohu zápisu č. 7.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh výsadby aleje V Korytech na základě předloženého materiálu a ukládá
starostovi žádost do POPFK podat, až bude příjem žádostí do tohoto programu zahájen. Žádost bude
případně upřesněna podle aktuálních požadavků a podmínek stanovených pro POPFK v roce 2012.
Usnesení č. 3-3z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 7: Nabídka zapojení do mikroregionu Jindřichohradecko
PU: Seznámil přítomné s výzvou, aby se naše obec zapojila do mikroregionu Jindřichohradecko
v souvislosti s vytvářením Místní akční skupiny Česká Kanada.
Podmínky členství v mikroregionu jsou následující: všechny obce bez ohledu na počet obyvatel přispívají
do rozpočtu mikroregionu paušální částkou (v roce 2010 to byla částka 18.400,- Kč). Z rozpočtu
mikroregionu je pak možné hradit různé investiční a neinvestiční akce v obci. Vzhledem k tomu,
že žádost o vstup do MAS a mikroregionu je nutné podat do 24. 5., je nutné, aby ZO schválilo případný
vstup již na tomto zasedání.
FCh: Nesouhlasí se vstupem do mikroregionu, slyšel o nevýhodných podmínkách pro zúčastněné obce,
program je spíše penězovodem pro skupiny zúčastněných podnikatelů a lidem nepřinese nic dobrého.
J. Koudelka: Souhlasí s předchozím názorem, připomněl neúspěšný mikroregion Javořicko. Účast
v mikroregionu způsobuje nárůst administrativy, starostové musí jezdit na další zasedání atd. Obce jsou
nuceny budovat hromadně odpočívadla pro cyklisty nebo chodníky bez ohledu na vlastní potřeby a
nemají vliv na výběrová řízení uzavíraná s dodavateli.
LN: Pokud budeme chtít pokračovat v projednávání vstupu do mikroregionu, budeme potřebovat více
informací a hlavně referencí od starostů obcí srovnatelné velikosti, jako je Bednárec, které jsou členy
mikroregionu nebo MAS Jindřichohradecko.
Předsedající nenechal o přistoupení do mikroregionu hlasovat, protože z diskuse jasně vyplynulo,
že většina přítomných s názory zpochybňujícími výhodnost členství v mikroregionech souhlasí.
bod 8: Inventarizační zpráva za rok 2011
LN, MZ: Seznámili přítomné s inventarizační zprávou, kterou vypracoval inventarizační výbor. ZO
zprávu projednalo a vzalo na vědomí zjištění a podněty obsažené ve zprávě:
·

Nebyly zjištěny žádné inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.

·

Inventarizační výbor doporučuje v průběhu roku 2012 vypracovat přehlednější seznam drobného
dlouhodobého hmotného majetku tak, aby názvy jednotlivých částí tohoto majetku byly jednoznačné
a nezaměnitelné, např. označení drobné techniky výrobními a typovými čísly, přesnější popis nábytku
atd.

·

Rovněž je třeba v souvislosti s probíhající skartací dokumentů obecního úřadu vyčlenit doklady
o nabytí jednotlivých částí dlouhodobého majetku a uspořádat je přehledně v operativní evidenci
majetku.

·

V souvislosti s právě dokončenou digitalizací katastrálních map inventarizační výbor rovněž
doporučuje provést změny druhu pozemku a způsobu využití u některých nově identifikovaných
parcel.

bod 9: Závěrečný účet obce za rok 2011
LN: Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce i elektronicky na webových stránkách
obce. Přezkum hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihočeského kraje 21. 3. 2012. Při přezkumu byly
zjištěny dva nedostatky. Tyto nedostatky byly projednány na minulém zasedání ZO a k jejich odstranění
bylo již přijato usnesení č. 1-2z/2012 ve znění:
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„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. “
LN nápravná opatření obou zjištěných nedostatků provedl v průběhu dubna. Písemné zprávy o přijetí
nápravných opatření a o plnění přijatých opatření budou po schválení Závěrečného účtu zastupitelstvem
odeslány Krajskému úřadu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý
kalendářní rok a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami týkajícími se nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad JčK.
ZO bere na vědomí, že tyto nedostatky již byly odstraněny a pověřuje starostu obce, aby Krajskému úřadu
JčK zaslal ve lhůtě do 15-ti dnů Zprávu o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a
ve lhůtě do 31. 5. Zprávu o plnění přijatých opatření.
Usnesení č. 4-3z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 10: Plnění rozpočtu k 30.4.2012 a rozpočtová změna
LN: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu k 30. 4. 2012.
Daňové příjmy jsou plněny na 28%, což je způsobeno částečným výpadkem v příjmu sdílené daně
z přidané hodnoty. Naopak nedaňové (vlastní) příjmy jsou plněny na 68% – jedná se především o příjmy
z prodeje dřeva. Příjmy od počátku roku činily celkem 638.000,- Kč.
Běžné výdaje byly čerpány ze 35%, kapitálové výdaje pouze ze 13% – investice plánované na letošní rok
zatím nebyly realizovány. Výdaje od počátku roku činily celkem 510.000,- Kč.
Plnění rozpočtu od počátku roku je tedy prozatím přebytkové ve výši 128.000,- Kč, zůstatek na běžném
účtu činil 1.946.194,- Kč.
Dále LN informoval o přijetí „malé“ rozpočtové změny (RZ č. 3), která nemění objem závazných
ukazatelů rozpočtu, ke dni 30. 4.
MZ a J. Koudelka: Upozornili na zastaralé materiální vybavení SDH. Bylo by potřeba v nejbližší době
provést opravu hasičské stříkačky, která je starší než 30 let a nakoupit další materiál – savice, redukce
na savice atd. Celkem se jedná o částku zhruba 40.000,-. Pokud by ZO souhlasilo, sestaví seznam
potřebného vybavení a zjistí ceny, za jaké by se dalo pořídit. Konečné ceny jednotlivých dodavatelů se
mohou lišit v závislosti na objemu zakázky na nákup materiálu.
Při nákupu materiálu by se zaměřili především na funkčnost vybavení pro potřebu případného ostrého
zásahu, zároveň by se ale zvýšily i šance našich dobrovolných hasičů na lepší umístění v soutěžích. Dále
připoměli, že v roce 2014 budeme pořádat oslavu 120-ti let založení SDH spojenou se soutěží.
PU: Bylo by předčasné schvalovat nyní změnu rozpočtu, když neznáme výši potřebné částky.
Na vybavení SDH je možné získat dotaci od Jihočeského kraje. Přislíbil do příštího zasedání zjistit
možnosti čerpání dotace na nákup materiálního vybavení SDH.
Žádné závazné ukazatele rozpočtu není nutné upravovat, rozpočtová změna není třeba.
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bod 11: Různé, diskuse
V diskusi bylo dále zmíněno:
·

PU: Kvůli opakovaným stížnostem na psy, kteří volně pobíhají po vsi a ohrožují obyvatele, navrhl
přijmout obecně závaznou vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů. Jde především o ochranu menších
dětí. Další přítomní s návrhem souhlasili, PU tedy přislíbil připravit návrh takové vyhlášky a
představit ho na některém z příštích zasedání ZO.

·

FCh: Bylo by třeba rovněž zvážit změnu poplatku za psy, který byl v roce 2011 fakticky zrušen,
protože se platí až od třetího psa výše. Pokud by se znovu zavedl poplatek i za prvního a druhého psa,
přispělo by to možná ke snížení stavu psů ve vsi. Dále by bylo možné do připravované vyhlášky
začlenit i zákaz volného pobíhání drůbeže.

·

PU: Měli bychom zajistit sečení návsi nad tratí. Jedná se především o prostor nad viaduktem mezi
kovárnou a chalupou paní Svobodové, která si letos stěžovala na neudržovaný obecní pozemek.

·

PH: Údržbu dalších ploch již Hryzákovi nezvládnou zajistit vlastními silami, jsou vytížení sečením
těch stávajících. Je třeba oslovit další případné zájemce o práci pro obec.

·

LN: Obec uzavřela Dohody o provedení práce s Janem Koudelkou a Kamilem Svobodou. J. Koudelka
bude mít na starost především údržbu polních cest mimo zastavěné území obce. Pro K. Svobodu se
nabízejí hlavně pomocné práce spojené s provozem bývalé školy, ale i další práce ve vsi, např.právě
sečení, dále vybílení autobusové zastávky, úprava dopadových ploch na dětském hřišti atd.

·

PU: Změna termínu Kácení máje – odřekla nám kapela Klaret, pro kterou byl rezervován termín 2. 6.
Místo ní vystoupí Second Service, ti ale mají volný termín až 9. 6., takže dětský den je nutné přesunout
na 2. 6. místo původně plánovaného Kácení máje. Na nový termín dětského dne již byla objednána
nafukovací atrakce, a to opět z osvědčené půjčovny v Pelhřimově.
Kácení proběhne tradičně na návsi včetně večerního koncertu, který se protáhne do pozdních
večerních hodin, proto je třeba připravit nějakou omluvu nebo odškodnění pro starší občany, kteří
na návsi bydlí.
Vystoupení Second Service je dražší, než původně plánovaný Klaret, stojí 12.000,- Kč. Proto bychom
měli letos stanovit vstupné ve výši 75,- Kč.
S tímto návrhem většina přítomných nesouhlasila z důvodu, že tradicí při podobných akcích je
vybírání dobrovolného vstupného. Navíc obec těžko může na plakátu uvádět závazné vstupné, když se
nejedná o oficiální akci, nemáme pořadatele, nikdo nebude chtít povinné vstupné vybírat atd. PU tedy
přislíbil, že na plakátech bude uvedeno jako obvykle „vstupné dobrovolné“.

Předsedající tedy požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO souhlasí s tím, že za hudbu na Kácení máje obec zaplatí 12.000,- Kč. Vstupné na akci bude
dobrovolné.
Usnesení č. 5-3z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
·

FCh: Problém s rušením nočního klidu při Kácení máje se dá vyřešit i administrativně, obecní úřad
může pro tento případ udělit jednorázovou výjimku a posunout noční klid na pozdější hodinu.

·

MZ: Jedna vyskládaná hromada polínek z kaštanu se začala rozpadat a musela se rozebrat a navozit
do stodoly u školy. Co s druhou hromadou, která zatím drží?
Z diskuse vyplynulo: nechat ji stát, dokud se nezačne sypat taky, na vzduchu zatím proschne.
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·

M. Svobodová: Pískoviště, které se koupilo loni, stále není funkční. Mělo by se konečně zabudovat,
pokud možno ještě před dětským dnem a před létem, kdy je dětské hřiště nejvíce využíváno.
Z diskuse vyplynulo: buď posunout stávající prvky dětského hřiště tak, aby pro pískoviště vzniklo
místo přibližně na úrovni, kde jsou teď „péráci“, nebo pokácet hrušku a dát ho na její místo, tím by
zároveň v létě ubylo vos, protože hrušky nikdo nesbírá.
Obě řešení mají své nevýhody. Péráci jsou na betonových patkách a půjdou posunout jen obtížně,
navíc není jasné kam. Hrušky je škoda, je to pěkný zdravý strom, jediný strom přímo na hřišti. Většina
přítomných podpořila spíše druhou možnost (pokácet hrušku), definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.

bod 12: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání ve 23:00 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.
6.
7.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Geometrický plán směny částí pozemků 1434/1 a 6/1
Inventura obecních pozemků po digitalizaci
Seznam pozemků vhodných pro uzavření nájmu se ZD a případnou směnu pozemků
Návrh aktualizace plánu rozvoje vodovodu a kanalizace územního celku
Návrh záměru výsadby aleje V Korytech
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