Zápis číslo: 7/2013
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obecního úřadu, dne 29. 11. 2013, 19:00 až 21:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák, H. Tesařová, M. Závodský
Ze zasedání se omluvil: P. Urban
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:
bod 7:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Příprava rozpočtu na rok 2014
Plnění rozpočtu na rok 2013
Rozpočtová změna č.13
Různé, diskuse
Ukončení

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta obce, pan Martin Závodský, jako předsedající.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je 6 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu Luboše Nondka a Vladimíra
Nováka.
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
11-1z/2011

Znění kontrolovaného usnesení:

„Zastupitelstvo pověřuje starostu vyjednáním pronájmu pozemku parc. č. 1439 od Pozemkového fondu
ČR a následného bezúplatného převodu do vlastnictví obce v případě, že pozemek bude v územním plánu
obce určen jako veřejná zeleň či jako pozemek pro výstavbu veřejně prospěšné stavby.“
4-6z/2013

Znění kontrolovaného usnesení:

„ZO souhlasí s podáním žádosti k SPÚ o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Bednárec do
vlastnictví obce podle zákona č. 503/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm e).“
MZ: Ohledně získání pozemku parc. č. 1439 probíhá aktuálně jednání se SPÚ. Po prokázáni bezdlužnosti
obce ve vztahu ke státnímu rozpočtu by již nemělo nic bránit převedení pozemku na obec.
bod 3: Příprava rozpočtu na rok 2014
LN: Seznámil přítomné s předběžným návrhem rozpočtu na rok 2014 a vyzval přítomné, aby se
k jednotlivým položkám vyjádřili. Návrh rozpočtu bude zveřejněn nejpozději do 14. 12. 2013.
Dále LN upozornil, že kvůli přestěhování obecního úřadu do č. p. 47 přestává mít význam závazný
ukazatel rozpočtu „Budova bývalé školy – § 2144“, protože v této budově nově bude sídlit obecní úřad a
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nemá asi velký význam rozdělovat výdaje (elektřina, úklid, topení) na obecní úřad a hospodu v rámci
jedné budovy. V rámci rozpočtu na 2014 proto dojde k přičlenění výdajů na budovu č. p. 47 do závazného
ukazatele „Činnosti obecního úřadu – § 6171“Ostatní členové ZO toto vzali na vědomí.
HT: Plánované příjmy z rybníků pro rok 2014 ve výši 20.000 Kč a výdaje 12.600 Kč.
MZ: Pro sečení velkých ploch na návsi pořídit do majetku obce traktůrek. Plánovaný výdaj 80.000 Kč.
FCH: Ano, ale vzhledem k tomu, že se jedná o hodnotnou věc je nutné, aby byla vždy stanovena
konkrétní osoba, která za jeho provoz a údržbu ponese zodpovědnost a bude to takto stanoveno písemnou
formou ve smlouvě.
MZ: Zakoupit 3x nový stůl do hospody (15.000 Kč) a pořízení 3 dřevěných desek na stavebních patkách
na příjezdech do obce s cedulemi „ Vítejte v obci Bednárec“ (10.000 Kč).
VN: Lesy – plánovaná těžba 150 m3 (70.000 Kč), prořezávka 3,11 ha ( 25.000 Kč), stromky 3 500 ks
(32.000 Kč), ožínání 3,5 ha (28.000 Kč) pálení 150 m3 (9.000 Kč), ostatní 30.000 Kč, nafta 15.000 Kč,
ostatní materiál 3.000 Kč. Celkové plánované výdaje 212.000 Kč a celkové příjmy 250.000 Kč.
Plánovanou těžbou v roce 2014 nevzniknou holiny. Průběžná těžba v obecních lesech je však nutná
vzhledem k přestárlým lesním porostům a dvoutřetinovému zastoupení borovic, které prosychají.
VN: Bude nutná oprava polní cesty podél Obcizny směrem k Jílkovu lesu, VN zjistí rozpočet opravy a
podle něho bude případně navýšena položka rozpočtu na komunikace.
Všechny tyto položky budou do návrhu rozpočtu zahrnuty.
bod 4: Plnění rozpočtu na rok 2013
LN: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu na rok 2013. Výdaje k 31. 10. byly 2.578.100,-Kč a příjmy
1.868.500,-Kč. Zůstatek na účtech obce k 31. 10. činil 1.259.000,-Kč. Veškeré investiční náklady za větší
stavební akce (nové lampy, podkroví) byly již proplaceny, ke konci roku lze očekávat zůstatek na účtu
cca 1.300.000,-Kč. To je částka, jakou jsme plánovali na účtu zhruba mít, když probíhaly diskuse ohledně
financování podkrovní vestavby pro OÚ a knihovnu.
V říjnu proběhl na obci audit prováděný Jihočeským krajem – bez připomínek. Rovněž v říjnu byla
ukončena kontrola přijaté dotace na odbahnění Velkého obecního rybníka prováděná Finančním úřadem –
při čerpání dotace nebyla zjištěna žádná pochybení, která by zakládala možnost finančního postihu
ze strany FÚ.
V průběhu auditu jsme byli upozorněni, že ze strany KÚ JčK nebude již tolerováno provádění
rozpočtových změn s pozdějším datem, než jaké skutečně bylo datum odeslání finančních prostředků
z účtu. Tj. ačkoli rozpočtovou změnu schválí ZO ve stejném měsíci, kdy byl výdaj realizován, může být
tato situace posuzována jako porušení rozpočtové kázně. Řešením je rozšířit pravomoc
starosty/místostarosty při provádění rozpočtových opatření průběžně mezi jednotlivými zasedáními ZO.
Podle informací ze sousední obce Bednáreček jejich ZO pověřilo starostu prováděním rozpočtových
změn v následujícím rozsahu:
•
•
•

Navyšování příjmů – neomezeně
Snižování výdajů – neomezeně
Zvyšování výdajů – pouze do stanoveného limitu

Podobný postup navrhl LN i pro naši obec, zvláště když paní Prokešová, účetní obce Bednáreček,
budev příštím roce přebírat tuto funkci i u nás.
Po krátké diskusi ohledně výše limitu na zvyšování výdajů rozpočtu předsedající požádal ZO, aby
hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje starostu (místostarostu) obce prováděním rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
navyšování příjmů závazných ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, snižování výdajů závazných
ukazatelů rozpočtu v neomezené výši, zvyšování výdajů závazných ukazatelů rozpočtu ve výši
do 30.000,-Kč. O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta nebo místostarosta informovat ZO
na nejbližším zasedání.
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Usnesení č. 1-7z/2013 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 2 (LN, MZ)

bod 5: Rozpočtová změna č.13
LN: Seznámil přítomné s návrhem „velké“ rozpočtové změny.
Příjmy:
•
•
•

lépe než se očekávalo probíhá příjem sdílených daní (daň z příjmů FO, DPH, odvod z loterií)
v říjnu byla přijata dotace na uspořádání voleb do PS ve výši 23.000,-Kč, zároveň byla
vrácena nevyčerpaná částka dotace na prezidentské volby z ledna 2013 ve výši 4.654,-Kč
výrazně vyšší než očekávané jsou příjmy z rybníků

Výdaje:
•
•
•
•
•

realizované výdaje na volby do PS jsou celkem 20.642,-Kč
přemístění vysílacího stanoviště místního rozhlasu do č. p. 47 – neplánovaný výdaj max.
10.000,-Kč
nákup materiálu pro les v předstihu pro příští rok (objedná ještě LN z osvědčeného e-shopu) –
navýšení výdajů o 10.000,-Kč
vzhledem k vynucenému provozování dvou bankovních účtů lehce vzrostly výdaje
na bankovní poplatky – navýšení o 1.000,-Kč
kvůli přesunu OÚ vzrostly náklady na drobné nákupy zařízení pro nový obecní úřad –
navýšení o 4.000,-Kč

Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje „velkou“ rozpočtovou změnu č. 13/2013, která mění závazné ukazatele rozpočtu takto:
PŘÍJMY:
Sdílené daně § 0000:
zvýšení příjmů z 1.050.700,- Kč o 56.500,- Kč na 1.107.200,- Kč
Dotace na volby do PS § 0000:
zvýšení příjmů z 0,- Kč o 23.000,- Kč na 23.000,- Kč
Dotace na volby prezidenta republiky § 0000:
snížení příjmů z 26.000,- Kč o 4.600,- Kč na 21.400,- Kč
Rybníky § 2341:
zvýšení příjmů z 7.000,- Kč o 23.000,- Kč na 30.000,- Kč
Celkem: zvýšení příjmů z 2.038.300,- Kč o 97.900,- Kč na 2.136.200,- Kč
VÝDAJE:
Výdaje na volby do PS § 6114:
zvýšení výdajů z 0,- Kč o 20.900,- Kč na 20.900,- Kč
Veřejné osvětlení a místní rozhlas § 3341:
zvýšení výdajů z 142.000,- Kč o 10.000,- Kč na 152.000,- Kč
Les § 1031:
zvýšení výdajů z 215.000,- Kč o 10.000,- Kč na 225.000,- Kč
Činnosti OÚ § 6171, 6310:
zvýšení výdajů z 214.000,- Kč o 5.000,- Kč na 219.000,- Kč
Celkem: zvýšení výdajů z 2.857.400,- Kč o 45.900,- Kč na 2.903.300,- Kč
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Usnesení č. 2-7z/2013 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 6: Různé, diskuse
•

MZ: Na krizovém štábu v J. Hradci obdržel od Ing. Hrušky Krizovou dokumentaci obce, kde je
složení krizového štábu obce a je nutné doplnit povodňový plán obce, s jehož vypracováním nám Ing.
Hruška pomůže.

•

V budově obecního úřadu špatně funguje elektřina, je v jednání s firmou E-on navýšení jističů
v budově za cca 3.500 Kč.

•

Do smlouvy na úklid obecního úřadu bude p. Staňkové doplněno mytí nádobí po akcích
organizovaných obcí.

•

Rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem je potřeba udělat do 8.12.2013 (do Mikulášské
besídky).
Z diskuse vyplynulo: Musí se kontaktovat starosta a najít osvětlení a až bude mít MZ stromeček
připravený, FCH pomůže se zapojením světel.

•

Závěrečná schůze ZO a slavnostní ukončení roku 2013 proběhne 29. 12. 2013.
Z diskuse vyplynulo: Večeři zajistí HT (svíčková) a zákusky zařídí MZ.

•

HT: Prodej Vánočních ryb – 22.12.2013, 13-14h, v prodeji kapr, amur, cena 55 Kč/kg (poslat sms)
Z diskuse vyplynulo: Obecní ryba se zdarma dávat nebude.

•

Paní Šimková nebude od Nového roku dělat obecní kroniku.
Z diskuse vyplynulo: Musí se najít náhrada.

bod 7: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 21:00 hodin.

místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřil Luboš Nondek

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

.........................................................
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Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
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