Zápis číslo: 6/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 03. 08. 2012, 19:00 až 22:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák, P. Urban, M. Závodský
Ze zasedání se omluvili: 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
Úprava střechy bývalé školy pro vestavbu podkroví – výběr dodavatele
Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvích
Evidence dlouhodobého majetku obce
Obnova struh podél lesní cesty
Zadání výroby obecní vlajky
Památka Václava Tuttera
Příprava srazu rodáků a přátel obce Bednárec
Rozpočtová změna č. 8/2012
Různé, diskuse
Ukončení zasedání

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 sdělil, že L. Nondek předem oznámil, že nemůže tentokrát připravit zápis ze zasedání, a
navrhl jako zapisovatele M. Závodského. M. Závodský návrh nepřijal. Předsedající určil zapisovatelem P.
Urbana 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
Územní plán
PU: Nic nového se od posledního zasedání nestalo. Návrh ÚP leží, po společném projednání s dotčenými
orgány, na Krajském úřadu a čeká na schválení. Veřejné projednání ÚP by mělo proběhnout
pravděpodobně koncem roku 2012, nebo na začátku roku 2013.
Odkup pozemků na návsi od Českých drah
PU: Na naši žádost o odkup pozemků ČD na návsi obce jsme dosud obdrželi jedinou reakci – asi před
rokem nás informovali z Českých Budějovic, že po schválení postupují tuto žádost do Prahy k projednání
příslušnými orgány. LN upozornil, že v současné době se na vládě ČR schvaluje prodej balíku pozemků
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ČD. PU sdělil, že v této souvislosti nás zatím nikdo o ničem neinformoval. Navíc dosud neznáme ani
nabídkovou cenu, za kterou by ČD byla ochotna příslušné pozemky prodat.
Draha – úprava areálu kolem bývalého pomníku A. Švehly
PU: Čekáme na vypsání grantu nadace VIA (na obnovu kulturních památek místního významu), které se
podle jejich webových stránek odkládá na září 2012. Z toho je zřejmé, že realizace této akce tak jako tak
neproběhne dříve než na jaře 2013.
Kabel NN – Hrádek
PU: Firma E.ON zadala vypracování nového projektu, podle kterého by cesta kabelu k zahradě J. Hrádka
měla vést po pravé straně místní komunikace (při pohledu s kopce) přes pozemky bratrů Koudelkových.
Mostek na obecní cestě u mlýna
PU: Před několika dny jsem mluvil s panem Žižkou z firmy JH Hron, který mi sdělil, že mostek budou
opravovat asi až koncem léta (nestihnou původně plánovaný prázdninový termín). Je domluveno, že obci
bude fakturován materiál (zejména svrchní pojezdný panel) ve schválené ceně 36.000,- Kč, a to až po
provedení celé akce. Realizace této opravy bude plně organizována rodinou Tesařových, která také zaplatí
zbývající náklady na její provedení.
Změna kultur některých obecních parcel
PU: Zatím marně čekáme na odpověď odboru životního prostředí MěÚ JH ve věci naší žádosti o povolení
převodu některých obecních parcel na lesní pozemky. Bez tohoto povolení nemůžeme žádat stavební
úřadu v Nové Včelnici o schválení převodu kultur. – LN přislíbil, že připraví další balík pozemků, u
kterých bychom mohli požádat o změnu kultur, aby se mohlo žádat najednou.
Exekuční prodej pozemků paní Šichové
PU: Podle aktuálních informací je věc stále u Okresního soudu v JH. Před prázdninami jsem urgoval
exekutora, který přislíbil, že se obrátí na OS JH s dotazem na stav řízení. Zatím žádná reakce.
Směna části návesního pozemku mezi obcí a M. Závodským
PU: Geodetická kancelář před několika dny vypracovala finální podobu geometrického plánu pro
schválenou směnu pozemků. PU seznámil přítomné s tímto geometrickým plánem (viz příloha č.3 tohoto
zápisu) a upozornil na drobný rozdíl výměr oproti původnímu návrhu, který je způsoben tím, že tento
finální plán je vypracován již podle nové digitalizované katastrální mapy. Následující postup bude
taktový – geodetická kancelář nechá schválit geometrický plán na katastrálním úřadu a po jeho schválení
bude možné vypracovat smlouvy a provést směnu. Cena za geometrický plán bude 4.500,- Kč a podělí se
o ni, dle dohody, obě strany.
Náhradní výsadba SÚS zašla
PU: Náhradní výsadba podél silnice k malíkovské výhybně, kterou na jaře 2012 provedla SÚS, podle
informace LN zcela zašla. Sazenice se pravděpodobně vůbec neujaly. PU sdělil, že mluvil s cestmistrem,
panem Peleškou, který přislíbil výsadbu nových stromků letos na podzim. Bude třeba sledovat, jestli
k tomu opravdu došlo a případně urgovat.
Demolice kolny za kaplí na návsi
PU: 3.8.2012 byla na katastru nemovitostí podána žádost o výmaz této zemědělské stavby a o sloučení
její parcely s okolní návesní parcelou. M. Závodský v nejbližších dnech dokončí odstranění zbytků této
stavby.
Směna pozemků s ZD Rodvínov
PU: Podle aktuální informace předsedy ZD Rodvínov, Ing. Krále, představenstvo ZD souhlasí s návrhem
předloženým obcí Bednárec (dva balíky pozemků proti sobě, bez doplatku) a má k němu jen několik
drobných výhrad, které budou doladěny při přípravě směnné smlouvy. Další jednání se ZD proběhnou až
po skončení žní.
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bod 3: Úprava střechy bývalé školy pro vestavbu podkroví – výběr dodavatele
PH seznámil přítomné se 4 obdrženými nabídkami, které předložily tyto firmy:
- Tesařství a pokrývačství Radek Houška
- Jiří Ivan
- Pokrývačství a tesařství Opelka
- Energo Consulting, s.r.o.
Úplné znění cenových nabídek těchto firem tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Na základě projednání všech předložených nabídek a s ohledem na nabídnutou cenu a reference
jednotlivých firem byla jako nejvýhodnější nabídka jednomyslně shledána nabídka firmy Houška.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Tesařství a pokrývačství Radek Houška na
stavební akci „Úprava střechy bývalé školy pro vestavbu podkroví“ dle přiloženého položkového
rozpočtu a cenové nabídky.
Usnesení č. 1-6z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvích
PU seznámil přítomné s definitivním zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bednárec (viz příloha č. 5 tohoto zápisu). Informoval, že návrh
vyhlášky byl předběžně odsouhlasen na oddělení kontroly Ministerstva vnitra v Českých Budějovicích.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích v obci Bednárec
Usnesení č. 2-6z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Evidence dlouhodobého majetku obce
LN: Dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč se neeviduje a neodepisuje. Majetek
s pořizovací cenou v rozpětí 3.000,- až 40.000,- Kč se eviduje a neodepisuje. Majetek s pořizovací cenou
nad 40.000,- Kč se eviduje a odepisuje. Evidovány nejsou ani sobory majetku, kde pořizovací cena 1 ks je
nižší než 3.000,- Kč (např. židle a stoly). Podle těchto pravidel bude vytvořen se nový seznam
dlouhodobého majetku obce. Zavedou se také majetkové karty a inventarizační štítky. – Přítomní
zastupitelé zvolili podobu těchto štítků z předložených 3 variant. Přítomní zastupitelé se dále jednomyslně
shodli, že o vyřazování majetku s pořizovací cenou vyšší než 10.000,- Kč bude nadále rozhodovat
výhradně ZO.
bod 6: Obnova struh podél lesní cesty
LN: Po realizaci odbahnění rybníka Velký obecní a po úpravě okolních cest dochází k zaplavování lesa
ve vlastnictví paní M. Fidlerové vodou stahovanou nově položenou trubkou přes cestu ve vlastnictví
LČR. Ve věci vlastnictví této cesty je několik problémů – obec ji historicky vlastnila a má o ni zájem, ale
není pravděpodobné, že by ji někdy získala zpět; fyzická trasa cesty je asi podstatně odlišná od trasy
pozemku v katastrální mapě. Je tedy otázkou, jak by se k tomu měla obec postavit, když není jasné, o
koho majetek se vlastně jedná.
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PU: Bez ohledu na vlastnické otázky je jasné, že problém s vodou v lese paní Fidlerové se výrazně zhoršil
po položení trubky přes cestu, k čemuž došlo z popudu obce Bednárec při stavební akci odbahnění
rybníka Velký obecní. Proto by měla obec nyní konat a snažit se tento problém odstranit.
V diskusi, do které se zapojil i přítomný p. M. Fidler, zaznělo, že obejít „Točnu“ a pokračovat ve strouze
směrem k obecnímu rybníku nelze z výškových důvodů. Jako schůdné řešení, se kterým by byly ochotny
souhlasit obě strany, se nakonec ukázalo posunutí stávající trubky přes cestu cca o 30 metrů po směru
toku vody a prohloubení strouhy na pravé straně cesty (při pohledu od obce). Obec bude kontaktovat
firmy, aby zjistila, jakou techniku bude nutné použít a kolik by taková akce stála.
bod 7: Zadání výroby obecní vlajky
PU seznámil přítomné s cenovými nabídkami na výrobu obecní vlajky, která by se měla slavnostně
odhalit 15.9.2012 u příležitosti 1. srazu rodáků a přátel obce Bednárec. Z následující diskuse vyplynulo,
že by bylo vhodné investovat do kvalitnější technologie výroby a při této zakázce rovněž zakoupit i
novou státní vlajku, 2 držáky vlajky na zeď a 2 žerdě. Vzhledem k předpokládaným nákladům (do 5.000,Kč za celou zakázku) spadá konečné rozhodnutí plně do kompetence starosty.
bod 8: Památka Václava Tuttera
Předsedající předal slovo přítomnému P. Tutterovi, aby představil uvedl tento bod programu a předložil
svůj návrh.
P. Tutter nejprve informoval o slavnostním odhalení pamětní desky jeho prastrýci, Václavu Tutterovi,
které se konalo 1.7.2012 v obci Boršov nad Vltavou. Dále krátce představil životopis tohoto významného
bednáreckého rodáka: Václav Tutter se narodil 19.8.1880 v Bednárci čp. 18. Po absolvování učitelského
úřadu působil dlouhou dobu jako řídící učitel v Kamenném Újezdě. Zde působil velmi aktivně také mj.
jako zakladatel kampeličky, ředitel Poříčského mlýna a člen Sokola. Během 2. světové války finančně
podporoval rodiny zatčených českých vlastenců a za tyto své aktivity byl sám následně zatčen gestapem a
dne 2.7.1942 v Táboře popraven.
P. Tutter vznesl dotaz, zda by obec Bednárec nechtěla připomenout tohoto svého významného rodáka
např. připojením jeho jména na pomník padlým obětem na návsi obce.
Z následné diskuse vyplynulo, že zastupitelé jsou jednomyslně pro tento návrh a že jako vhodné řešení
vidí vyrytí doplňujícího textu z boku pomníku. Dále byla shoda v tom, že při nadcházejícím srazu rodáků
bude vhodné zjistit, zda neexistovaly další podobné bednárecké osobnosti, jejichž připomenutí by se
spojilo s připomenutím Václava Tutttera. Souhlasně byl přijat i názor, že do této skupiny patří také oběti
třetího odboje.
bod 9: Příprava srazu rodáků a přátel obce Bednárec
PU: Příprava srazu rodáků zdárně pokračuje. Začátkem července byly rozneseny a rozeslány pozvánky.
K řešení jsou tři body: 1) jakým způsobem zabezpečíme venkovní přístřešek?, 2) kdo bude dělat
hospodu? (M.Závodský bude na pracovní cestě), 3) jaké stromy se budou sázet a kde se koupí?
Ad 1) – ZO se jednomyslně shodlo, že na sraz rodáků je nutné zapůjčit velký stan (cca 6x12m). PU
přislíbil, že zapůjčení stanu zajistí.
Ad 2) – MZ a PU budou hledat vhodného náhradníka.
Ad 3) – ZO se jednomyslně shodlo, že nejvhodnější budou lípy. LN přislíbil, že zašle PU seznam školek,
které by mohly dodat sazenice. PU udělá poptávkové řízení a stromky objedná.
bod 10: Rozpočtová změna č. 8/2012
LN seznámil přítomné s jednotlivými položkami navrhované změny:
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§ 3319 Kronika – zvýšení o 600,- Kč (roční mzda kronikářka)
§ 6171 OÚ – zvýšení o 5.000,- Kč (nové vlajky a konzole)
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2012, která mění závazné ukazatele rozpočtu takto:
Celkem: zvýšení výdajů z 1.964.200,- Kč o 5.600,- Kč na 1.969.800,- Kč
Usnesení č. 3-6z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 11: Různé, diskuse
LN: Firma Alcedo projednala s provozovatelem velmi vysokotlakého plynovodu, firmou Transgaz, návrh
územního řešení obecní ČOV a kanalizace a získala souhlasné vyjádření.
LN: Várnice na výdej obědů jsou ve velmi špatném stavu. ZD Rodvínov pravděpodobně nebude ochotno
zaplatit nové. Přispěje obec na nové? – PU přislíbil, že nejprve požádá předsedu ZD Rodvínov, zda by
nezajistil výměnu.
MZ: Hasičskou stříkačku zkontrolují profesionální hasiči z Telče a řeknou, jaké opravy by potřebovala.
MZ: Zdá se, že SDH Bednárec nemá valné šance na dotace z programu Jihočeského kraje, protože
v posledních letech neměl žádné evidované zásahy. Je proto třeba počítat s tím, že do rozpočtu na rok
2013 přibude nákup potřebného vybavení – zejména 5 savic, vývěva, rozdělovač a proudnice.
bod 12: Ukončení zasedání
Předsedající ukončil zasedání ve 22:00 hodin.
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zapsal starosta obce Mgr. Petr Urban, Ph.D.

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

ověřil František Chutný

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

ověřil Martin Závodský

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.
5.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Geometrický plán pro rozdělení pozemku – směna s Martinem Závodským
Nabídky na přípravu střechy a krovu pro vestavbu podkroví – Bednárec čp. 47
Obecně závazná vyhláška – pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci Bednárec
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