Zápis číslo: 7/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 26. 10. 2012, 19:00 až 23:00 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:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Žádost o dotaci nadace VIA na obnovu Drah
Obnova struh podél lesní cesty
Vnitřní směrnice č. 3/2012 „Soubor vnitřních účetních, majetkových a kontrolních
směrnic“
bod 6: Informace o plnění rozpočtu a rozpočtová změna č. 11/2012
bod 7: Různé, diskuse
bod 8: 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
1-6z/2012
Znění kontrolovaného 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.“
PU: Práce byla tento týden dokončena. PU převzal stavbu, žádné závady se nevyskytly, oproti projektu
došlo ke změně jen u řešení okraje střechy, kde místo krajových betonových tašek byly kvůli lepšímu
vzhledu použity plechové lemovky. Oplechování štítů a okapový systém byly po dohodě s projektantem
změněny z původně plánovaného titanzinku na LINDAB. Celková cena za stavební práce, kterou bude
firma R. Houška fakturovat, činí 305.361,- Kč, oproti původně schválené nabídkové ceně ve výši
289.350,- Kč došlo tedy k navýšení o 16.011,- Kč.
Dále je třeba vyřešit likvidaci stavebního odpadu. Z diskuse vyplynulo následující řešení: pořezání
starých střešních latí a odvoz rozbitých tašek do cesty zajistí MZ, pozinkové plechy do sběru odveze LN,
část použitelných okapů si rozebrali občané (M. Smrčka, J. Koucká).

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 . 7 /2 0 1 2

str. 1 / 6

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 s výjimkou stavební parcely parc.č. 19 a zahrady
parc.č. 85. ...“
PU: Exekuce na tento majetek se zkomplikovala, J. Šichová se odvolala proti rozhodnutí okresního soudu
v JH na krajský soud a ten vrátil kauzu znovu do JH kvůli formálním nedostatkům. Z toho vyplývá, že
koupě podílu na těchto pozemcích není v současné době aktuální, v nejlepším případě by připadala
v úvahu v příštím roce. Pokud by nakonec byla exekuce na majetek úplně zrušena, dohoda o provedení
exekuční dražby by pozbyla platnosti a obec by dostala zpět poplatek 12.000,- Kč, který již složila.
6-6z/2011
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje starostu, aby jednal s firmou Fiera o přípravě projektu VO – Bednárec Kopec.“
PU: Vzhledem k obtížím s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na pozemku, přes který původně měl
elektrický kabel vést, nakreslila Fiera novou verzi projektu. V ní se počítá se třemi podkopy silnice, obec
nemůže do podkopů přiložit kabel ke kabelu E-on, takže by si platila podkopy vlastní, cca 3 x 5.000,- Kč.
Z debaty vyplynulo toto řešení: PU zjistí, jestli náš projekt musí kopírovat trasu E-on nebo jestli lze kabel
pro veřejné osvětlení vést pouze po jedné straně místní komunikace bez podkopů.
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: 10. září jsme dostali Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče
o krajinu. Schválené parametry akce: výdaje celkem 29.705,- Kč, z toho materiál 16.955,- Kč a práce
12.750,- Kč, příspěvek z grantu činí 23.764,- Kč a vlastní zdroje obce budou ve výši 5.941,- Kč.
Vše musí být hotovo do konce října. Zatím jsou vysázené duby, švestky se budou sázet v neděli 28.10.
bod 3: Žádost o dotaci nadace VIA na obnovu Drah
PU: Nadace VIA konečně vypsala grant „Na záchranu drobných památek místního významu“, v němž je
možné žádat o příspěvek na obnovu Švehlova památníku a Drah. Maximální výše grantové podpory činí
50.000,- Kč a zároveň nejvýše 80% nákladů akce. PU připravil návrh projektu, rozpočet a harmonogram
akce a představil ho ostatním členům ZO.
Z debaty zastupitelů vzešla následující konečná podoba úprav tohoto místa:
Od silnice k pomníku a dál přes celý pozemek budou v cca 8 metrů širokém pásu vyřezány stromy,
odstraněny pařezy a tento pás bude zatravněn. Horní část pozemku (bývalý fotbalový plácek) bude nutné
srovnat těžkou technikou a následně rovněž zatravnit. Na části pozemku zarostlé náletovými stromy se
znovu provede prořezání stromů a vyčištění podrostu. Pařezy se zakopou přímo na pozemku. Opraví se
fasáda božích muk. Kameník sestaví zbylé části pomníku na sebe, očistí a vyrovná schody a pomník
i křížový kámen zakonzervuje proti mechu a zvětrávání kamene. Dole u silnice pod pomníkem se umístí
jeden nebo několik velkých kamenů z pole, na kámen se připevní deska s nápisem, který bude obsahovat
stručnou historii místa. Součástí areálu nebude žádná klasická informační tabule.
FCh: Nesouhlasí s umístěním velkých polních kamenů na pozemek, protože je to kýč.
Konečná podoba žádosti o grant tvoří přílohu č. 3 zápisu. Skutečný finanční podíl obce na nákladech
na realizaci této akce nepřesáhne částku 25.000,- Kč. Zastupitelstvo musí schválit tento výdaj ještě před
podáním žádosti.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci nadace VIA na záměr „Obnova památníku A. Švehly“
v projednané podobě a souhlasí, aby z rozpočtu na rok 2013 byla na tuto akci vydána částka až do výše
25.000,- Kč.
Usnesení č. 1-7z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (FCh)
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bod 4: Obnova struh podél lesní cesty
LN: Frézu na strouhy má firma Lesostavby Třeboň. Jsou schopní vyfrézovat příkopy po obou stranách
v celé délce lesní cesty od můstku k závoře (tj. 2 x 950 m), cena cca 10,- Kč bez DPH za metr příkopu. Za
nejhorší terén, kdy se musí příkop frézovat na vícekrát, si účtují 15,- Kč/m, tj. 18,- Kč s DPH. Nejvyšší
možná částka, kterou by obec za kompletní vyfrézování příkopů zaplatila, je tedy 34.200,- Kč.
Frézovali pro LČR příkopy u Holuba, tam je možné vidět, jak obnovený příkop vypadá. Možná by se
oplatilo vytipovat ještě další úseky (třeba na Koutenské cestě), když už bychom tady frézu měli.
Problém je, že fréza odhazuje bahno na stromy za příkopem, část příkopu sousedí s lesem jiných
vlastníků (Jiří Koudelka, Houserovi).
VN: Kromě frézování příkopů je ještě nutné obnovit strouhu v lese, která vodu z příkopů odvádí
do velkého obecního rybníka. Je tam obtížný terén a bude nutné, aby to udělal MenziMuck.
Z debaty vyplynul následující postup: Pokud budou v zimě příznivé podmínky, PH s bagříkem prohloubí
příkop v úseku, kde cesta sousedí s lesem jiných vlastníků. Pokud by se to podařilo, možná nebude nutné
v těchto místech cestu frézovat. Dále vykope rouru, která zaplavuje vodou les manželů Fidlerových.
Zkusí také odbagrovat hlínu na několika místech, kde jsou v příkopech velké nerovnosti, které by fréza
nemusela zvládnout. Na začátku roku 2013 proběhne plánovaná těžba lesa u točny. Poté je možné
objednat frézu. LN ještě zjistí, jestli by u Lesostaveb bylo možné objednat i kráčivý bagr na strouhu
od cesty k velkému rybníku. Dál LN zkusí vytipovat další úseky obecních cest, kde by fréza mohla
pročistit příkopy.
bod 5: Vnitřní směrnice č. 3/2012 „Soubor vnitřních účetních, majetkových a kontrolních
směrnic“
LN: S připravovanými změnami byli zastupitelé seznámeni na minulém zasedání. Ve směrnice jsou nově
řešeny odpisy dlouhodobého majetku, inventární karty, bylo upřesněno schvalování vyřazení
dlouhodobého majetku, které si u majetku s pořizovací cenou 10.000,- Kč a vyšší vyhrazuje
zastupitelstvo. Dále směrnice obsahuje drobné změny technického rázu: frekvence tisků některých
počítačových sestav, číslování účetních dokladů atd. U majetku bez dokladu o pořízení se stanoví datum
zařazení 1. 1. 1991, u majetku převzatého od MNV Jarošov datum 31. 12. 1990.
Přijetím směrnice se ruší usnesení 9-2z/2011, kterým byla přijata předchozí verze směrnice. Text nově
schvalované směrnice tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2012 „Soubor vnitřních účetních, majetkových a kontrolních směrnic“.
Usnesení č. 2-7z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 6: Informace o plnění rozpočtu a rozpočtová změna č. 11/2012
LN: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu na letošní rok.
plnění rozpočtu k 30. září:
příjmy 1 283 177,10 Kč (plněno na 72%)
výdaje 1 127 492,13 Kč (plněno na 57 %)
stav na běžném účtu obce k dnešnímu dni: 1.926.138,89 Kč
Od posledního zasedání ZO byly provedeny dvě malé rozpočtové změny č. 9 (srpen) a 10 (září), které
měnily určení finančních prostředků uvnitř závazných ukazatelů rozpočtu.
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Dále LN představil návrh velké rozpočtové změny:
navýšení příjmů o 239.000,- Kč, z toho:
dotace na volby do zastupitelstva kraje
dotace z PPK na výsadbu aleje
dotace z POV na střechu školy
příjem z lesa za prodej kulatiny z letního polomu
pronájem pozemku parc. č. 1370/2 firmě Fübiko

+ 25.000,+ 23.800,+ 110.000,+ 80.000,+ 200,-

navýšení výdajů o 295.000,- Kč, z toho:
práce v lese při likvidaci letního polomu
+ 20.000,navýšení výdajů na provoz budovy býv. školy (sraz rodáků, úklid po opravě střechy) + 5.000,přeložení střechy a další stavební práce na bývalé škole
+ 306.000,opakovaně provedený rozbor odpadních vod
+ 1000,za děti v ZŠ a MŠ se zaplatilo oproti předpokladu méně
- 45.000,oprava pomníku na Drahách se přesouvá na příští rok
- 50.000,navýšení výdajů na kulturu při srazu rodáků
+ 15.000,navýšení výdajů na dary – vítání občánků
+ 1000,navýšení výdajů na vzhled obce – sázení lip na srazu rodáků
+ 5.000,navýšení výdajů na výsadbu aleje v Korytech
+ 15.000,výdaje na volby do zastupitelstva kraje
+ 22.000,Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2012, která mění závazné ukazatele rozpočtu takto:
PŘÍJMY:
Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu § 0 pol. 4111:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 25.000,- Kč na 25.000,- Kč
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu § 0 pol. 4116:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 23.800,- Kč na 23.800,- Kč
Investiční přijaté transfery od krajů § 0 pol. 4222:
zvýšení příjmů z 102.000,- Kč o 110.000,- Kč na 212.000,- Kč
Les § 1031:
zvýšení příjmů z 315.000,- Kč o 80.000,- Kč na 395.000,- Kč
Pronájem pozemků § 3639:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 200,- Kč na 200,- Kč
Celkem: zvýšení příjmů z 1.783.500,- Kč o 239.000,- Kč na 2.022.500,- Kč
VÝDAJE:
Les § 1031:
zvýšení výdajů z 205.000,- Kč o 20.000,- Kč na 225.000,- Kč
Provoz bývalé školy § 2144:
zvýšení výdajů ze 103.800,- Kč o 5.000,- Kč na 108.800,- Kč
Přestavba budovy bývalé školy § 2144:
zvýšení výdajů ze 128.000,- Kč o 306.000,- Kč na 434.000,- Kč
Odpadní vody § 2321:
zvýšení výdajů z 49.600,- Kč o 1.000,- Kč na 50.600,- Kč
Příspěvek na žáky ZŠ a MŠ § 311x:
snížení výdajů z 130.000,- Kč o 45.000,- Kč na 85.000,- Kč
Obnova parku na Drahách § 3326:
snížení výdajů z 50.000,- Kč o 50.000,- Kč na 0,- Kč
Zájmová a kulturní činnost § 3392:
zvýšení výdajů z 53.000,- Kč o 15.000,- Kč na 68.000,- Kč
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Věcné a finanční dary občanům § 3399:
zvýšení výdajů z 17.000,- Kč o 1.000,- Kč na 18.000,- Kč
Vzhled obce § 3745:
zvýšení výdajů z 34.000,- Kč o 5.000,- Kč na 39.000,- Kč
Výsadba alejí § 3799:
zvýšení výdajů z 15.000,- Kč o 15.000,- Kč na 30.000,- Kč
Volby do zastupitelstva kraje § 6115:
zvýšení výdajů z 0,- Kč o 22.000,- Kč na 22.000,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 1.969.800,- Kč o 295.000,- Kč na 2.264.800,- Kč
Usnesení č. 3-7z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
LN: Informoval ZO o pohledávce z nezaplacených místních poplatků za popelnice ve výši 3.200,- Kč
z období 2008 – 2011. Poplatky nebyly odvedeny za čtyři osoby z č. p. 33. Tyto osoby se nyní již v obci
nezdržují, ačkoli jsou zde stále trvale hlášeny. Nemovitost č. p. 33 byla vlastníkům zabavena v exekuci,
která s naší pohledávkou nesouvisela. V roce 2012 s těmito osobami zahájil obecní úřad Bednárec správní
řízení o zrušení trvalého pobytu na č. p. 33. Jeho výsledkem je, že dvě již jsou přehlášeny na ohlašovnu,
u dvou osob nebylo toto řízení dosud ukončeno. Šance na vymožení pohledávky jsou velmi nízké.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO remituje dlužnou částku za nezaplacený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 2008 – 2011 za č. p. 33 ve výši
3.200,- Kč.
Usnesení č. 4-7z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)
PU: Je třeba se začít zabývat přípravou investičních akcí na příští rok. Během listopadu LN připraví návrh
rozpočtu, PU do konce roku musí podat žádost o podporu z Programu obnovy venkova (POV), pokud
z něj chceme čerpat. Jaké jsou pro rok 2013 navrhované investiční priority a možnosti rozpočtu?
LN: Úplně hrubým odhadem je nejvyšší možná částka, kterou může ZO určit pro příští rok na investice,
cca 1,5 milionu. Z toho přibližně 0,5 milionu jsou prostředky z příjmů roku 2013, o 1 milion je možno
snížit prostředky na běžném účtu obce.
MZ: Navrhl zredukovat projekt na rozšíření sálu, podle jeho názoru podpořeného konzultací s T. Zárubou
by v případě změny dispozic rozšíření sálu bylo možné tuto etapu stavby pořídit v ceně cca do třičtvrtě
milionu. To by bylo možné bez problémů financovat.
PU: Nesouhlasí s plánováním jiných stavebních úprav než těch, na které již máme zastupitelstvem
schválený, hotový projekt a na jeho základě vydané stavební povolení. Navrhuje vybrat ze tří možností:
o
o
o

v roce 2013 dodělat podkroví, v roce 2014 rozšířit sál,
v roce 2013 rozšířit sál, v roce 2014 dodělat podkroví,
v roce 2013 rozšířit sál a dodělat podkroví.

FCh: Při schvalování studie přestavby budovy školy neproběhla dostatečná debata, schválila se unáhleně.
Navrhuje v roce 2013 dodělat podkroví.
LN: Podporuje stejnou měrou vestavbu podkroví i přístavbu sálu, je ale proti tomu dělat oboje zároveň.
VN, PH: Podpořili přístavbu sálu v roce 2013 a vestavbu podkroví v roce 2014.
Z další diskuse vyplynulo: Kromě možných nákupů pozemků v případě, že by se situace kolem pozemků
změnila v náš prospěch, nemají členové ZO jiný konkrétní velký investiční záměr než přestavbu bývalé
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školy. LN připraví hrubý návrh rozpočtu do příštího zasedání, kde tato záležitost bude znovu projednána.
Většina členů ZO podporuje spíše rozšíření sálu v roce 2013 a vestavbu podkroví v roce 2014.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu přípravou žádosti o podporu z Programu obnovy venkova na rok 2013 na záměr
rozšíření sálu v budově bývalé školy.
Usnesení č. 5-7z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 1 (FCh); zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Různé, diskuse
·

FCh, PU: Časté výpadky veřejného osvětlení jsou zřejmě způsobeny větvemi, je třeba projít trasy
vedení a vytipovat problematická místa, kde bude nutné větve ořezat. Tůje na návsi před č. p. 57
(vejminek horních Tyšerů) se bude muset asi pokácet. Trasy drátů přislíbil projít Kamil Svoboda.

·

LN: Objedná na druhou polovinu listopadu kontejner na objemný odpad. Udělá zároveň i svoz
elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

·

LN: Informoval o možnostech využití štěpkovače v obecním lese.

·

MZ: Kamil Svoboda odvozí hromadu dřeva za tratí do konce listopadu.

bod 8: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 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.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Žádost o dotaci nadace VIA na záměr „Obnova památníku A. Švehly“
Vnitřní směrnice č. 3/2012 „Soubor vnitřních účetních, majetkových a kontrolních směrnic“
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