Zápis číslo: 4/2014
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obecního úřadu, dne 8. 8. 2014, 20:00 až 22:10 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
F. Chutný, V. Novák, P. Urban, H. Tesařová, M. Závodský
Ze zasedání se omluvil: P. Hryzák
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	
  
Požární řád obce	
  
Příprava komunálních voleb	
  
Prodej obecních pozemků č. 1434/10 a 1434/11	
  
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 přítomni jsou 4 zastupitelé a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Janu Havelkovou 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.
Zároveň předsedající navrhl změnu programu: bod č. 3 „Prodej obecních pozemků 1434/10 a 1434/11“
zařadit za bod „Příprava komunálních voleb“ vzhledem k ohlášenému opožděnému příchodu V. Nováka.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další námitky ani jiné návrhy na doplnění.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, ve kterém byl bod „Prodej obecních pozemků
1434/10 a 1434/11“ přesunut za bod „Příprava komunálních voleb“.
Usnesení č. 1-4z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
5-3z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje Pavla Hryzáka k nákupu trampolíny na dětské hřiště v ceně do 14 000 Kč.“
MZ: Splněno
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bod 3: Požární řád obce
MZ: Seznámil přítomné s nutností schválit vyhlášku Požární řád obce, která je nezbytnou součástí
Krizové dokumentace obce. Všichni zastupitelé měli k dispozici pracovní verzi k připomínkám (příloha č.
3).
Do Požárního řádu obce byly zapracovány připomínky F. Chutného – doplněn kontakt na velitele hasičů,
specifikovány podmínky, které obec zajišťuje pro činnost hasičů (materiálové vybavení, hasičská
zbrojnice). Příloha č. 1 doplněna o další vybavení hasičského zboru. Příloha č. 2 doplněna o další zdroj
požární vody.
Požární řád obce bude doplněn o Přílohu č. 5, kde bude výpis z katastrální mapy s vyznačením míst, ze
kterých je možný přístup k vodě pro hasičský sbor (zajistí velitel hasičů).
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje Požární řád obce v předloženém znění a po provedení navržených úprav.
Usnesení č. 2-4z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0
bod 4: Příprava komunálních voleb
PU: Seznámil přítomné s postupem přípravy voleb do zastupitelstev obcí a senátu, které se budou konat
začátkem října 2014. MZ sdělil, že na Městském úřadu Jindřichův Hradec byla v řádném termínu
registrována kandidátní listina sedmičlenného Sdružení nezávislých kandidátů Bednárec.
Ve 21:10 se k zasedání připojil V. Novák a počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 5.
bod 5: Prodej obecních pozemků č. 1434/10 a 1434/11
PU: Seznámil přítomné se schváleným a řádně zveřejněným záměrem prodat obecní pozemky č. 1434/10
a 1434/11. Jedná se o parcely, které mají nově vzniknout vydělením z původní parcely č. 1434/1 (viz
příloha č. 4). Obě parcely jsou dlouhodobě užívány majitelem zahradní parcely č. 6/1, od které nejsou
fyzicky odděleny. Majitel této parcely, Martin Závodský, je rovněž jediným přihlášeným zájemcem o
koupi. Hlavním důvodem zamýšleného prodeje je snaha obce o vzájemné narovnání majetkových vztahů,
kdy po převodu těchto pozemků převede Martin Závodský do vlastnictví obce část svého pozemku č. 6/1,
která je užívána obcí a přes kterou je jediný možný přístup k obecní autobusové zastávce. Návrh kupní
ceny pro prodej obou pozemků je cena v místě obvyklá, tj. 35 Kč/m2.
Po následné diskusi předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje prodej obecních pozemků č. 1434/10 o výměře 37 m2 a 1434/11 o výměře 108 m2 Martinu
Závodskému podle předloženého geometrického plánu, a to za kupní cenu 35 Kč/m2. ZO pověřuje
starostu uzavřením kupní smlouvy na prodej těchto pozemků.
Usnesení č. 3-4z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdržel se hlasování – 1 (FCh)
bod 6: Různé, diskuse
•

MZ: V pondělí 11.8. začne oprava dětského hřiště (p. Hrádek).Opravovat se bude střecha domečku,
houpačka, schůdky do domečku. Dále p. Hrádek opraví dveře u bývalého obchodu a vyrobí stojan pro
ceduli „Vítá Vás obec Bednárec“.
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Z diskuse vyplynulo: Je nutné ještě promyslet a určit místo, kde bude cedule umístěna. Zařídí MZ a
PU.
•

MZ: Trampolína je po několika týdnech užívání rozbitá. Je nutná oprava ochranné sítě a zavírání.
Vyvěšen provozní řád.
Z diskuse vyplynulo: Trampolína bude dočasně, z bezpečnostních důvodů, mimo provoz. Je třeba
apelovat na rodiče dětí, aby děti na trampolíně neskákaly na boční sítě a dodržovaly provozní řád.

•

HT: Mostek u mlýna se bude opravovat na přelomu září a října 2014.

•

PU: Je nutné dojednat se ZD Rodvínov nájmy na obecních pozemcích, kde družstvo hospodaří.
Z diskuse vyplynulo: MZ a PU se sejdou s předsedou družstva a vše vyjednají.

•

HT: Měla by se urgovat oprava cesty v Koutech, kde ji družstvo zničilo traktory při vození hnoje.
Z diskuse vyplynulo: MZ a PU opravu cesty dojednají na schůzce s předsedou družstva.

bod 7: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 22:10 hodin.

starosta obce Mgr. Petr Urban, Ph.D.

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

zapsala Ing. Jana Havelková

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

ověřil František Chutný

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

ověřil Martin Závodský

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.

Pozvánka na zasedání
Prezenční listina
Požární řád obce
Geometrický plán s návrhem nově vzniklých parcel č. 1434/10 a 1434/11.
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