Zápis číslo: 8/2012
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova bývalé školy, dne 17. 12. 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:
bod 6:
bod 7:
bod 8:
bod 9:
bod 10:
bod 11:
bod 12:
bod 13:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Změna rozpočtu akce Obnova památníku A. Švehly
Záměr směny pozemků se ZD Rodvínov
Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
Zřízení inventarizačního výboru
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
Informace o plnění rozpočtu roku 2012 a rozpočtová změna č. 14/2012
Dotace z programu obnovy venkova 2013
Řešení vytápění velké třídy v budově bývalé školy
Příprava rozpočtu na rok 2013
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 P. Hryzáka.
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 doplnit do programu jednání bod „Řešení vytápění velké třídy v budově býv. školy“.
Předsedající navrhl doplnit do programu jednání bod „Změna rozpočtu akce Obnova památníku
A. Švehly“ a bod „Záměr směny pozemků se ZD Rodvínov“.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, doplněný o bod „Změna rozpočtu akce Obnova
památníku A. Švehly“ jako bod číslo 3, bod „Záměr směny pozemků se ZD Rodvínov“ jako bod číslo 4 a
bod „Řešení vytápění velké třídy v budově bývalé školy“ jako bod číslo 10.
Usnesení č. 1-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
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: Exekuční aukce proběhne 23.1.2013. Zúčastní se jí PU jako statutární zástupce obce.
1-4z/2012
Znění kontrolovaného 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 je 106m2 a bude M. Závodským vyrovnán
doplatkem ve výši 35 Kč/m2, tj. 3.710,- Kč. Ostatní náklady související se směnou pozemků zaplatí obě
strany rovným dílem.“
PU: Smlouva mezi obcí a M. Závodským o směně pozemků je vypracována a připravena k podpisu.
Podpis smlouvy a následný vklad do KN proběhnou na jaře příštího roku.
1-7z/2012
Znění kontrolovaného 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.“
PU: Grant na tuto akci byl nadací VIA schválen ve výši 20.000,- Kč. Více viz. nově zařazený bod číslo 3.
3-3z/2012
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO schvaluje předložený návrh výsadby aleje V Korytech na základě předloženého materiálu a ukládá
starostovi podat žádost do POPFK ...“.
LN: Kontrola vysázené aleje proběhla úspěšně, bylo schváleno proplacení peněz v plné výši, která činí
23.764,- Kč, výdaje obce na akci byly 29.747,- Kč. Výsadbu se podařilo stihnout v termínu. Bohužel
někdo ukradl 28 tubusů na ochranu sázených stromků, které jsme měli schované v blízkém mlází.
Bod č. 4 jednání ZO dne 8. 2. 2005
Znění kontrolovaného usnesení:
„Školský obvod pro Bednárec bude Základní škola Jarošov nad Nežárkou“.
LN: Smlouva s Jarošovem ohledně školského obvodu tehdy uzavřena nebyla, a není uzavřena ani
s J. Hradcem, což bylo ověřeno na OÚ Jarošov i na MěÚ JH. Stávající situace je taková, že rodiče
přihlašují děti tam, kam se jim to hodí – do Jarošova i do Hradce, a ani v rámci Hradce nejsou omezeni
jednou spádovou ZŠ/MŠ. Obec platí všem školám, které bednárecké děti navštěvují, neinvestiční náklady
v jimi požadované výši. Rodiče sice nemají jistotu, že se jim podaří dítě někam umístit, protože „nejsme
spádoví“, vzhledem k nedostatku dětí ve školách a školkách v okolí ale tento problém zatím nenastal.
V následující diskusi členové ZO, kteří mají školní nebo školkové děti, podpořili zachování stávajícího
stavu bez školského obvodu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO ruší bez náhrady usnesení z 8. 2. 2005 ve znění: „Školský obvod pro Bednárec bude Základní škola
Jarošov nad Nežárkou“. Smlouva s Jarošovem nebyla uzavřena a toto usnesení tak nebylo naplněno.
Obec Bednárec nemá k dnešnímu dni uzavřenu žádnou smlouvu o školském obvodu.
Usnesení č. 2-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 3:

Změna rozpočtu akce Obnova památníku A. Švehly

PU: Seznámil přítomné s nejnovějším vývojem ohledně grantu na obnovu Švehlova pomníku. Nadace
VIA se rozhodla naši akci podpořit částkou 20.000,- Kč oproti námi požadovaným 42.000,- Kč. VIA dále
požaduje, aby z grantu byly přednostně uhrazeny náklady na kamenické práce – zakonzervování
samotného pomníku. Proto PU navrhl rozsah plánovaných úprav zredukovat, a to tak, že se nerealizují
zemní práce ve výši 28.000,- Kč (zplanýrování prostranství za pomníkem – bývalé fotbalové hřiště) a
náklady na lesnické práce se sníží z 12.000,- Kč na 10.000,- Kč. V původním návrhu byly finanční
náklady na akci vyčísleny ve výši 64.000,- Kč, z nich by grant pokryl 42.000,- Kč. Po změně rozpočtu
akce budou finanční náklady obce ve výši 34.000,- Kč, grant na akci obdržíme ve výši 20.000,- Kč.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje změnu rozpočtu akce Obnova památníku A. Švehly. Z rozpočtu akce bude vypuštěna
položka ‚zemní práce‘ ve výši 28.000,- Kč, položka ‚lesnické práce‘ bude snížena o 2.000,- Kč
na 10.000,- Kč. Vlastní prostředky obce na akci budou vynaloženy ve výši 14.000,- Kč.
Usnesení č. 3-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (FCh)
Dále PU informoval o krádeži dalšího z kamenů, které byly součástí pomníku, a to „kalhot s pluhem“.
Z postavy A. Švehly tedy už nezbývá nic a kromě soklu se zachoval jeden kvádr, na němž socha stála.
Tomu bude třeba projekt přizpůsobit. Existuje ale naděje, že ten, kdo kámen odvezl, ho zase vrátí zpět.
bod 4: Záměr směny pozemků se ZD Rodvínov
PU: Seznámil přítomné s výsledkem jednání s rodvínovským družstvem. Předložil naši nabídku na směnu
pozemků předsedovi ZD ing. Královi. Ústně dojednali směnu v námi navrženém rozsahu bez doplatku
s tím, že smlouvu o směně připraví na své náklady obec.
Soupis pozemků a jejich výměr tvoří přílohu č. 3 zápisu.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO souhlasí se záměrem směny obecních pozemků parc. č. 164/1, 415/7, 428, 1287 a 1325/6 v celkové
výměře 14.442 m2 za pozemky ve vlastnictví ZD Rodvínov parc. č. 102, 103/1, 163, 1033/4, 1039/7,
1039/24, 1193/2, 1213, 1221/2, 1229/12 a 1392 v celkové výměře 10.453 m2.
Usnesení č. 4-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 5: Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
PU: Seznámil přítomné se zjištěními obsaženými v zápisu o kontrole, kterou provedl kontrolní výbor ZO,
protože H. Tesařová, která je předsedkyní tohoto výboru, se ze zasedání ZO omluvila. Předmětem
kontroly bylo plnění usnesení přijatých zastupitelstvem obce a dodržování právních předpisů
v samostatné působnosti OÚ. Kontrolní výbor zjistil jeden nedostatek. Nebylo naplněno usnesení
č. 6-9z/2011, které ukládalo starostovi uzavřít smlouvu na opravu mostku přes mlýnský náhon s firmou
JH Hron. Důvodem je odklad termínu provedení prací na mostku. Zpráva tvoří přílohu č. 4 zápisu.
PH: Jako předseda finančního výboru seznámil přítomné se zjištěními obsaženými v zápisu o kontrole,
kterou provedl finanční výbor ZO. Předmětem kontroly bylo hospodaření obce s majetkem a finančními
prostředky. Žádné nedostatky v nakládání s veřejnými finančními prostředky nebyly zjištěny. Podle
zjištění finančního výboru byl v kontrolovaném období výkon veřejné správy v obci hospodárný a
efektivní. Finanční výbor dále doporučuje, aby u pokladních dokladů týkajících se nákupů květin a
dárkových balíčků bylo z důvodu transparentnosti uvedeno jméno obdarovaného jubilanta. Zpráva tvoří
přílohu č. 5 zápisu.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO projednalo zápisy o kontrolách provedených v roce 2012 kontrolním i finančním výborem a zjištění
v nich uvedená bere na vědomí.
Usnesení č. 5-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 6: Zřízení inventarizačního výboru
LN: Vzhledem k tomu, že se již přiblížil konec roku, je třeba zajistit provedení inventarizace majetku a
závazků obce, zřídit inventarizační výbor a stanovit období jeho činnosti.
Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO zřizuje inventarizační výbor ve složení:
předseda
Pavel Hryzák
člen
František Chutný
člen
Martina Hryzáková.
ZO stanoví období činnosti inventarizačního výboru od 18. 12. 2012 do 30. 1. 2013.
Usnesení č. 6-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 7: Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích
LN: Seznámil přítomné s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Z tohoto důvodu
musíme naši vyhlášku také novelizovat a schválit, aby bylo možné v roce 2013 poplatky vybírat.
Důležité změny pro nás jsou:
o Nově jsou poplatníky i cizinci (s trvalým pobytem i azylanti).
o Nově jsou poplatníky i majitelé neobývaných a nijak nevyužívaných domů, pokud je v nich byt.
o Maximální sazba části poplatku, která se vypočítává ze skutečných nákladů na netříděný odpad
za předchozí rok, se zvýšila z 250,- Kč na 750,- Kč. Druhá část poplatku zůstává na 250,- Kč, celkem je
tedy možné vybírat nejvýše 1000,- Kč.
V minulých letech byly náklady na netříděný odpad tyto: v roce 2006 656,- Kč; v r. 2009 670,- Kč;
v r. 2010 642,- Kč; v r. 2011 563,- Kč; letos odhadem rovněž do 600,- Kč.
o Lze osvobodit osoby, které jsou sice v obci trvale hlášeny, ale dlouhodobě se zdržují mimo obec a
žádný odpad fakticky neprodukují.
Co rozhoduje zastupitelstvo:
o Jako v minulých letech můžeme osvobodit určené skupiny poplatníků (samoty, seniory starší 80-ti let,
děti mladší 15-ti let). Nově lze osvobodit občany, kteří jsou dlouhodobě mimo obec, a prázdné domy.
o Ostatním lze dát úlevu podle uvážení ZO, protože výše poplatku podle nákladů obce vychází
na 813,- Kč (tj. 563,- Kč + 250,- Kč), což je poměrně vysoká částka. Vazba mezi poplatky
pro chalupáře a občany je zrušená, takže klidně jedni můžou platit 10,- Kč a druzí 813,- Kč, což dříve
nešlo, rozdíl nemohl přesáhnout 250,- Kč. Vyhláška ale nesmí být diskriminační.
Členové ZO poté diskutovali o jednotlivých ustanoveních vyhlášky a shodli se na zachování úplného
osvobození dětí, starších seniorů a samot od poplatku a na úlevách pro ostatní poplatníky, které sníží výši
poplatku na 250,- Kč pro ostatní trvale hlášené občany a na 500,- Kč pro rekreanty. S majiteli
nevyužívaných domů bude poplatková povinnost projednána individuálně.
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Tato ustanovení byla do návrhu vyhlášky zapracována, poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo
o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích, v předloženém znění.
Usnesení č. 7-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
FCh: Navrhl, aby byla obnovena evidence psů, přestože se v obci neplatí poplatek za psa. Pokud budeme
mít zaznamenané psy včetně čísel přidělených známek, velikost, stáří a rasu psů, bude mnohem
jednodušší najít držitele zatoulaných psů. Přislíbil při vybírání místních poplatků takovou jednoduchou
evidenci psů vytvořit.
bod 8: Informace o plnění rozpočtu roku 2012 a rozpočtová změna č. 14/2012
LN: Informoval stavu prostředků na běžném účtu obce a o nutnosti přijmout rozpočtovou změnu, která
mění závazné ukazatele rozpočtu.
Na účtu k 31.11. bylo 1.911.932,- Kč.
Příjmy od začátku roku dosáhly 1.695.740,- Kč a byly plněny na 84%.
Výdaje od začátku roku dosáhly 1.601.580,- Kč a byly plněny na 71%.
Návrh změny rozpočtu:
o Vzhledem k tomu, že pořizování územního plánu zatím nepokročilo, nemá smysl v rozpočtu 2012
zachovávat příjem dotace od Jihočeského kraje na územní plán ve výši 102.000,- Kč.
o Příjmy z lesa přesáhly plánovaných 395.000,- Kč, položku je vhodné o 15.000,- Kč navýšit.
o Příjmy za třídění odpadu do kontejnerů na návsi (EKO-KOM) lehce přesáhnou plánovaných
8.000,- Kč, položku je vhodné navýšit o 200,- Kč.
o Výdaje na hospodaření v lese přesáhnou pravděpodobně plánovaných 225.000,- Kč, hlavně kvůli
opravě dveří traktoru a nutnosti udělat na traktor technickou kontrolu. Položku je vhodné navýšit
o 15.000,- Kč.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 14/2012, která mění závazné ukazatele rozpočtu takto:
PŘÍJMY:
Grant JčK na pořízení územního plánu § 4222:
snížení příjmů ze 102.000,- Kč o 102.000,- Kč na 0,- Kč
Les § 1031:
zvýšení příjmů z 395.000,- Kč o 15.000,- Kč na 410.000,- Kč
Tříděný odpad – příjmy (EKO-KOM) § 3723:
zvýšení příjmů z 8.000,- Kč o 200,- Kč na 8.200,- Kč
Celkem: snížení příjmů z 2.022.500,- Kč o 86.800,- Kč na 1.935.700,- Kč
VÝDAJE:
Les § 1031:
zvýšení výdajů z 225.000,- Kč o 15.000,- Kč na 240.000,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 2.264.800,- Kč o 15.000,- Kč na 2.279.800,- Kč.
Usnesení č. 8-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 9: Dotace z programu obnovy venkova 2013
PU: Seznámil přítomné se situací ohledně rušení prodejny potravin v obci, nájemce obchodu paní
Miloslava Dušková ukončí činnost k 31. 12. 2012. Navrhl změnit plánovaný postup dostavby budovy
bývalé školy a místo rozšíření sálu pokračovat v přestavbě podkroví na nové prostory obecního úřadu.
Tak bude dříve uprázdněna budova č.p. 27 a bude možné rozhodnout o jejím dalším využití nebo
o odprodeji.
MZ: Nesouhlasí se změnou, je zastáncem rozšíření sálu. Pokud by se mělo dělat podkroví, navrhuje
rozdělit plánovanou etapu na dvě části, aby se lépe využil příspěvek z POVu.
FCh: Podporuje dokončení podkroví tak, jak to bylo plánováno původně.
LN: Na minulém zasedání se odhlasovalo, že se bude dělat sál, v případě změny se musí toto usnesení
nejdříve zrušit. Na akci lze vyhradit max. 1.200.000,- Kč vlastních prostředků obce.
PH, VN: Podpořili by rozšíření sálu, ale jsou ochotni schválit i pokračování ve vestavbě podkroví,
podporují spíše jednu velkou stavební etapu i za cenu nižšího procenta příspěvku z POVu.
PU: Z debaty vyplynulo, že většina zastupitelů podporuje spíše pokračovat ve vestavbě podkroví, a to
jednou velkou stavební etapou, která by měla do konce roku 2013 umožnit stěhování obecního úřadu
na novou adresu. Část místností podkroví není nutné zatím zařizovat novým nábytkem, stavebně by se ale
vše mělo dotáhnout do konce. Poté požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2013
na dokončení 1. etapy rekonstrukce budovy bývalé školy (vestavbu podkroví). ZO zároveň ruší usnesení
č. 5-7z/2012 ve znění: „ZO pověřuje starostu přípravou žádosti o podporu z Programu obnovy venkova na rok
2013 na záměr rozšíření sálu v budově bývalé školy“.
Usnesení č. 9-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 1 (MZ); zdrželo se hlasování – 0
bod 10: Řešení vytápění velké třídy v budově bývalé školy
MZ: Stáložárná litinová kamna ve velké třídě jsou na konci životnosti, jsou nebezpečná a mohla by
způsobit požár, protože v místnosti jsou parkety. Je nutné koupit nová kamna, protože není zatím jasné,
kdy bude reálné udělat v celém objektu ústřední topení (4. etapa rekonstrukce budovy bývalé školy).
Nejlepším řešením vytápění, které by nebylo pouze dočasné, ale mělo by smysl ho zachovat
i v budoucnosti, by byla krbová kamna s topnou vložkou na vytápění dalších několika radiátorů, které by
se umístily pod okny ve velké třídě a celou místnost by rovnoměrně vytápěly. MZ navrhl tento výdaj
začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2013.
LN: Rozpočet na příští rok byl již uzavřen a je v současné době vyvěšen na úřední desce (viz. bod č. 11)
Změnu, která by se v návrhu rozpočtu dělala, lze schválit na závěrečném jednání ZO plánovaném
na 29. 12. 2012. Bylo by ovšem třeba znát alespoň zhruba výši nákladů na pořízení takového topení.
PU: Záležitost je možné řešit v létě 2013 rozpočtovou změnou, v této chvíli nemáme dostatek podkladů,
kamna musí topit ještě 26. 12. na Štěpánskou naháňku a 29.12. na závěrečnou schůzi ZO, potom se
odstaví. Na začátku roku 2013 zjistíme přibližný rozpočet akce, připraví se návrh stavby kamen tak, aby
byl v souladu s PD na přestavbu celé budovy, a v první polovině roku 2013 se provede rozpočtová změna.
bod 11: Příprava rozpočtu na rok 2013
LN: Tento bod byl zařazen do programu, protože se počítalo s dřívějším konáním zasedání ZO. Vzhledem
k tomu, že rozpočet musí být vyvěšen na úřední desce 15 dní před jeho schvalováním, které plánujeme
na 29. 12., byl návrh rozpočtu již vyvěšen. LN tedy pouze zrekapituloval vyvěšenou konečnou verzi
rozpočtu. Upozornil na poměrně značnou míru nejistoty ohledně výše sdílených daní, které tvoří
převažující část příjmů obce. Dále upozornil na nutnost stanovit na příští rok výši plateb za stočné a
palivové dřevo, které poskytuje obec svým občanů za zvýhodněných podmínek.
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Z následující diskuse vyplynulo, že členové ZO většinově podporují navýšení poplatků za stočné
ze 100 na 200,- Kč na dům a zvýšení ceny palivového dřeva z 350 na 400,- Kč/m3. Takto navýšené stočné
přibližně pokryje náklady na provedení povinných analýz odpadních vod, které obec musí dvakrát ročně
zasílat na Městský úřad do J. Hradce. Cena palivového dřeva zase zhruba odráží náklady na jeho výrobu a
dopravu (tržní cena za 1 m3 paliva je cca 800,- Kč bez DPH). Obec nechce na občanech vydělávat, ale ani
poskytovat tyto služby se ztrátou, kterou by pak vlastně hradili všichni, tedy i ti, kteří je nevyužívají.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO stanoví na rok 2013 poplatek za stočné na 200,- Kč za č.p. a cenu palivového dřeva na 400,- Kč/prm.
Usnesení č. 10-8z/2012 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 12: Různé, diskuse
·

PU: V souvislosti s rušením prodejny potravin v obci zjišťoval možnost zajištění pojízdné prodejny.
Ke konci roku 2012 ale obě pojízdné prodejny, které obsluhují blízkou část Dačicka a Strmilovska,
končí.
LN: Zjišťoval možnosti dovozu nákupů z JH. Toto jako sociální službu provozuje jediný subjekt, a to
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. v Jindřichově Hradci. Seznámil přítomné s nabídkou služeb
od Ledaxu, která tvoří přílohu č. 6 zápisu.
Z diskuse vyplynulo: Pojízdnou prodejnu nelze objednat, Ledax je příliš drahý. V případě nutnosti
zajistit tuto službu pro občany by jediným řešením bylo uzavřít dohodu o provedení práce s některou
z místních žen a tuto službu tak zajišťovat svépomocí. Poptávku po zajištění nákupu do tašky
pro seniory bude dále zjišťovat PU, měla by smysl, pokud by se přihlásili alespoň čtyři zájemci.

·

PU: Po dohodě s Hanou Tesařovou, která je za hospodaření na rybnících odpovědná (omluvena
z jednání), navrhl zrušit akci „Do každé trvale obydlené chalupy vánoční kapr zdarma“. Důvodem je
nedostatek ryb, na standardní prodej je připraveno v sádce 100 kaprů, pokud by se jich cca 30
rozdalo jako v minulých letech, nemusely by ryby vystačit pro všechny zájemce.
Z diskuse vyplynulo: Členové ZO s návrhem souhlasí, ryby se nebudou rozdávat do chalup ani
zastupitelům, s výjimkou ryb směňovaných za obilí se budou pouze prodávat, a to za cenu 55 Kč/kg.

·

VN: Skleněné dveře u traktoru vyměnil M. Kučera, zároveň zajistil i kontrolu na STK. Traktor je opět
funkční.

·

LN: Ohledně prevence výpadků v dodávkách elektřiny kontaktoval zaměstnance E-ONu. Pro E-ON
dělá vyřezávání větví i čištění lesních průseků v celém okrese JH jediná externí firma se třemi
zaměstnanci. Ti nestíhají, takže preventivně ve vsích téměř neřežou, přijedou až v případě, kdy větve
opakovaně způsobují výpadky. Je jen malá šance, že by v Bednárci v blízké době větve ořezali.

·

PU: Místní poplatky a stočné bude třeba zaplatit hned v prvních lednových termínech, protože potom
nebude v obci přítomen starosta ani místostarosta.

·

PU: Punč na „Zpívání u stromečku“ letos nezajistí Hana a Petr Tesařovi. Místo punče tedy bude
pro dospělé ovocný čaj s rumem, pro děti ovocný čaj bez rumu.

bod 13: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání ve 23:00 hodin.
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starosta obce Mgr. Petr Urban, Ph.D.

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

zapsal Luboš Nondek

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

ověřil František Chutný

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

ověřil Pavel Hryzák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

.........................................................
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Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Směna pozemků se ZD Rodvínov
Zápis o kontrole provedené kontrolním výborem
Zápis o kontrole provedené finančním výborem
Nabídka sociálních služeb od o.p.s. Ledax
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