Zápis číslo: 8/2013
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obecního úřadu, dne 29. 12. 2013, 19:20 až 20:20 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
Ustanovení inventarizační komise
Zpráva o činnosti ZO v roce 2013
Plnění rozpočtu v roce 2013
Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
Schválení rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
Slavnostní ukončení roku 2013

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 L. Nondka a H. Tesařovou.
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: Ustanovení inventarizační komise
MZ: Seznámil přítomné s nutností provedení inventarizace majetku obce a sestavení inventarizační
komise. Inventarizační komise byla navržena jako tříčlenná: předseda F. Chutný a členové J. Havelková a
M. Hryzáková.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
Zastupitelstvo volí předsedou inventarizační komise pana Františka Chutného a členy inventarizační
komise paní Janu Havelkovou a paní Martinu Hryzákovou.

Usnesení č. 1-8z/2013 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
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bod 3: Zpráva o činnosti ZO v roce 2013
MZ: Seznámil přítomné s akcemi, které v roce 2013 proběhly:
-

dokončení nového obecního úřadu a knihovny po 2 letech, přestěhování

-

rozšíření veřejného osvětlení na kopci v zatáčce u zahrady p. Hrádka, celkem přibyli 2 nové
sloupy a 2 lampy

-

od 1. 10. 2013 má obec platný územní plán

-

oprava a slavnostní odhalení pomníku Antonína Švehly a pozemku kolem něj

-

proběhla směna pozemků obce za pozemky ZD Rodvínov, kdy obec získala o něco málo méně
pozemků, než dala, ale získané pozemky mají větší nominální hodnotu a jsou pro obec potřebnější

-

hasiči z přiděleného rozpočtu (30.000 Kč) pořídili potřebné vybavení, v příštím roce se počítá se
stejnou výší rozpočtu vzhledem k plánované oslavě 120 let hasičů (sváteční uniformy jsou z roku
1967, proto je třeba pořídit postupně nové)

-

vysloveno poděkování myslivcům, hasičům, hasičkám a občanům, kteří se podíleli na organizaci
kulturních akcí v průběhu roku bez nároku na honorář

HT: Seznámila přítomné s hospodařením na obecních rybnících. Celkově byl chov ryb v roce 2013 na
obecních rybnících úspěšný, čistý zisk cca 23.500 Kč, v roce 2014 se bude konat první výlov Velkého
obecního rybníka, na kterém se již hospodaří, podle podmínek dotace. Vyslovila poděkování všem za
pomoc při výlovu a prodeji vánočních kaprů.
PH: Seznámil přítomné s plánovaným zakoupením traktůrku (2014) pro údržbu veřejné zeleně v obci.
Vyslovil poděkování za údržbu zeleně po celé léto manželům Hryzákovým.
VN: Seznámil přítomné s hospodařením v obecních lesech:
-

vzniklá holina u závory byla osázena a stromky se dobře chytli

-

od Velkého obecního rybníku k Jestřábu došlo k prosvětlení porostu a tak k podpoření přirozeného
zmlazení

-

u Jílkového rybníka vznikla holina vzhledem k problémům s podmáčením, plocha cca 35 arů lesa
a 60 arů louky, došlo k odvodnění, vyčištění a výstavbě můstků, na jaře 2014 se bude zalesňovat a
dojde tak ke vzniku cca 60 arů lesa

-

za přelivem Jílkového rybníka se objevil kůrovec na smrkách, na likvidaci se pracuje, na jaře 2014
se vysází pruh (asi 10-15 m) olší, zbytek louky se vyčistí a nechá přirozenému vývoji

-

doba přirozené obnovy 20-25 let v obecních lesech jsou běžně 120 let a více, peníze vydělané
prodejem dřeva jsou opět použity pro les

-

plán pro rok 2014 – oprava cesty od Jílkového lesa podél houští (opraví Fübiko), obnova cesty
přes Tutterovu paseku, která je zničena těžbou, prosvětlení porostu od Velkého obecního rybníku
k závoře (přirozené zmlazení), prořezávky u Obcizny, Jestřába, Holuba

-

k dispozici palivové dřevo, plněno dle seznamu zájemců, v roce 2014 možnost samovýroby ve
slabších porostech

-

vysloveno poděkování všem, kteří v lese pomáhají a zvláště myslivcům, kteří na jaře sází stromky
a na podzim je mažou proti okusu
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bod 4: Plnění rozpočtu v roce 2013
LN: Seznámil přítomné s plněním rozpočtu ke dni 27. 12. 2013.
Stav na účtu obce byl 1.443.000,-Kč.
Příjmy od počátku roku činí 2.217.000,-Kč, výdaje pak 2.729.000,-Kč.
Výdaje byly o 512 000 Kč vyšší než příjmy vzhledem k větším investičním výdajům spojeným
s přestavbou podkroví pro obecní úřad (1 315 000 Kč), oprava cesty od můstku k závoře kolem velkého
obecního rybníku (95 000 Kč), vytvoření územního plánu obce (85 000 Kč), 2 nové lampy veřejného
osvětlení (75 000 Kč), úprava pomníku A. Švehly a okolního pozemku (62 000 Kč). Příjmy z dotací
na investiční akce v roce 2013 byly ve výši 272 000 Kč.
bod 5: Zpráva finančního výboru o kontrole účetnictví obce
LN: Seznámil přítomné s tím, že v roce 2013 proběhly 3 zásadní kontroly týkající se financí obce.
-

finanční výbor provedl kontrolu účetnictví obce a ve zprávě konstatoval, že neshledal žádné
pochybení a proto bez připomínek, ZO vzalo Zápis finančního výboru o provedené kontrole
na vědomí.

-

na obecním úřadě proběhl předběžný audit hospodaření za rok 2013 z Krajského úřadu, jehož
výsledkem byla zpráva, která konstatovala, že nebyla nalezena žádná pochybení

-

kontrola Finančního úřadu na přijatou dotaci na odbahnění Velkého obecního rybníka (2011) byla
bez připomínek

bod 6: Schválení rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2016
MZ: V roce 2014 nechystá ZO žádné velké investiční akce a to z důvodu toho, že na podzim se budou
konat nové volby do ZO. Úsporný rozpočet má návaznost na další plánovanou rekonstrukci budovy
obecního úřadu. V roce 2014 nebude asi ani žádná dotace. V létě bude spojena oslava 120 let hasičů
s tradičním kácení máje, kde tradiční scénku zajistí p. P. Tutter.
LN: Seznámil přítomné s tím, že od 1. 1. 2014 přebírá účetnictví obce paní R. Prokešová z Bednárečka.
Dále stručně seznámil přítomné s výší výdajů jednotlivých provozních rozpočtových kapitol. Plánované
příjmy ve výši 1 663 000 Kč a plánované výdaje ve výši 1 254 300 Kč, přebytek tedy 408 700 Kč.
Veškeré podklady jsou přístupné na úřední desce nebo na webových stránkách obce.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2016.
Usnesení č. 2-8z/2013 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Slavnostní ukončení roku 2013
Předsedající ukončil zasedání v 20:20 hodin přípitkem a přáním všem přítomným občanům do nového
roku. Vyřídil pozdrav od starosty obce, který ze zahraničí také přál občanům šťastný nový rok. Zároveň
proběhlo symbolické poděkování panu L. Nondkovi za vedení účetnictví obce a několikaletou práci pro
obec.
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místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřil Luboš Nondek

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

ověřila Hana Tesařová

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Rozpočet na rok 2014
Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016
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