Zápis číslo: 5/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 24. 06. 2012, 19:00 až 21:00 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:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Dotace z Programu obnovy venkova JčK – schválení parametrů akce
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.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
5-3z/2012
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO souhlasí s tím, že za hudbu na Kácení máje obec zaplatí 12.000,- Kč. Vstupné na akci bude
dobrovolné.“
PU: Kácení máje proběhlo úspěšně, program i návštěvnost byly dobré. Problémy jsou s vybíráním
vstupného – nikdo to nechce dělat. Celkem se vybralo 1.900,- Kč, hlavní zásluhu má Šatlava.
V diskusi se přítomní shodli na tom, že příští rok můžeme vyzkoušet vybírat dobrovolné vstupné hned
po divadle a ještě před začátkem koncertu, nebude se vybírat „na divadlo“ ani „na kapelu“, ale prostě
dobrovolný příspěvek na celý program Kácení máje.
6-6z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu, aby jednal s firmou Fiera o přípravě projektu VO – Bednárec Kopec.“
PU: Příprava projektu stojí kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům (parcela J. Šichové/ÚZSVM).
Protože není jasné, kdy a jestli vůbec bude možné přes tuto parcelu vést elektrickou přípojku na parcelu
J. Hrádka, je třeba zvolit jinou trasu. Varianty jsou dvě, buď přímo středem silnice, nebo po druhé straně
silnice po okraji pozemků P. + P. Koudelkových a K. Petrů.
V diskusi se přítomní shodli na tom, že zastupitelstvo podporuje vedení po okraji silnice tak,
aby se nemusel v celé délce rozkopávat asfalt. Nyní je třeba připravit nový výkres vedení kabelu a celou
záležitost dojednat s vlastníky.
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3-3z/2012
Znění kontrolovaného 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.“
LN: Žádost byla dopracována a podána v termínu na AOPK do Českých Budějovic.
bod 3: Dotace z Programu obnovy venkova JčK – schválení parametrů akce
PU, PH, MZ: Seznámili ostatní přítomné s výsledkem poptávkového řízení na provedení stavebních prací
v budově bývalé školy. Poptávka obsahovala jednak přístavbu sálu, dále také přeložení střechy a přípravu
na vybudování půdní vestavby.
Nabídky na přístavbu sálu podaly tři ze čtyř oslovených firem – viz příloha č. 3 Shrnutí nabídek
na realizaci dílčích etap stavby „Víceúčelový obecní dům Bednárec čp. 47“.
Nabídky na přeložení střechy podaly čtyři firmy – rovněž viz. příloha č. 3.
LN: Připravil přehled plnění rozpočtu k 31. 5. a stavu na bankovním účtu obce, který tvoří přílohu č. 4
zápisu. Na základě těchto podkladů zastupitelé mohou rozhodnout o změnách výše prostředků určených
na investice v roce 2012 tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita obce.
Na základě všech předložených materiálů poté členové ZO diskutovali o možných variantách dalšího
postupu při investici do budovy bývalé školy (přístavba sálu, příprava podkroví, minimální
varianta – viz. zápis z minulého zasedání). Z diskuse vzešly následující závěry:
o Cenu za přístavbu sálu se v poptávkovém řízení nepodařilo snížit tak, jak ZO očekávalo. Z hlediska
rozpočtu je akce realizovatelná, pokud by ZO vybralo nejnižší nabídku, ovšem za cenu odložení
plánovaných nákupů pozemků na příští rok. Vzhledem k tomu, že závaznou nabídku prací podaly čtyři
důvěryhodné oslovené firmy, lze výsledek poptávkového řízení brát za průkazný, přestože podle
našeho původního odhadu by cena za realizaci neměla přesáhnout 1 milion Kč.
o U nabídkových cen za přeložení střechy a přípravy na vestavbu podkroví došlo k výraznějšímu snížení
oproti tabulkovým cenám. Záměr je z hlediska rozpočtu realizovatelný a nevyžaduje zastavení jiných
plánovaných investičních výdajů.
o Vzhledem k tomu, že dotace z programu POV nebyla krajem schválena v požadované výši, má obec
právo požádat o změnu parametrů akce Lze tedy požádat o redukci původního záměru (vestavba
podkrovních místností pro OÚ a knihovnu v budově bývalé školy) a v letošním roce realizovat pouze
jeho část, přičemž podmínky kraje na proplacení příspěvku ve schválené výši budou i takto splněny.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO rozhodlo o změně parametrů stavební akce „Vestavba podkroví v budově bývalé školy“ takto: v roce
2012 bude provedena pouze část prací, a to přeložení střechy, zasazení střešních oken a tesařské práce
nutné pro vestavbu podkrovních místností. Zároveň ZO pověřilo starostu podat žádost o změnu parametrů
do programu POV Jihočeského kraje.
Usnesení č. 1-5z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 4: Různé, diskuse
·

PU: Příprava srazu rodáků pokračuje. Termín je sobota 15. 9. od 13:30. Program bude obsahovat
vystoupení Jarošovské krojové družiny, divadelní hru bednáreckého ochotnického spolku
„Bednochot“, zasazení památných stromů u kapličky, představení nového znaku a vlajky obce
(schváleny v loňském roce) a výstavu fotografií a obecních kronik, večer bude připraveno posezení
s občerstvením a hudbou. Začátkem července budou všem rozeslány pozvánky.

Z á p i s z e z a s ed á n í z as t u pi t el s tv a o b c e Bed n á r ec č . 5 /2 0 1 2

str. 2 / 3

bod 5: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání ve 21:00 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.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Shrnutí nabídek na realizaci dílčích etap stavby „Víceúčelový obecní dům Bednárec čp. 47“
Přehled plnění rozpočtu k 31. 5. 2012
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