Zápis číslo: 1/2014
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OU, dne 7. 3. 2014, 19:10 až 20:20 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
P. Hryzák, F. Chutný, 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:
bod 8:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Rozpočtová změna č. 1 a č. 2
Provedení kontroly usnesení ZO a dodržování právních předpisů
Nákup obecního stroje na sečení trávy
Oprava obecní cesty v Obcizně
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 5 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určil zapisovatelem Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu Hanu Tesařovou a Pavla Hryzáka.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce a tvoří přílohu č. 1 zápisu. Zároveň předsedající navrhl změnu programu: jako bod č. 3
zařadit „Rozpočtová změna č. 1 a rozpočtová změna č.2“ , jako bod č. 4 zařadit „Provedení kontroly
plnění usnesení ZO a dodržování právních předpisů“ a jako bod č. 5. zařadit „Nákup obecního stroje na
sečení trávy“. Dále Vladimír Novák navrhl zařadit jako bod č. 6 „Oprava obecní cesty v Obcizně“.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, doplněný o bod „Rozpočtová změna č. 1 a č. 2“ jako
bod číslo 3, bod „Provedení kontroly plnění usnesení ZO a dodržování právních předpisů“ jako bod číslo
4. a bod „ Oprava obecní cesty v Obcizně“ jako bod č. 5.
Usnesení č. 1-1z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
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: Usnesení splněno, převod uskutečněn.
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bod 3: Rozpočtová změna č. 1 a č. 2
MZ: Seznámil přítomné s rozpočtovou změnou č. 1 a č. 2, které vzhledem k výši do 30 000Kč, nemusí
být schvalovány hlasováním ZO.
Rozpočtová změna č. 1 se skládá z příspěvků na výkon státní správy, tj. 13.600 Kč, které budou
pravidelně čtvrtletně poukazovány na účet obce, dále tato RZ zahrnuje poplatek ve výši 3.500 Kč pro Eon za zvýšení příkonu v budově OU a správní poplatek 100 Kč, jako příjem rozpočtu, od nových občanů
obce.
Rozpočtová změna č. 2 se skládá z navýšení položky Správní poplatky na 1.000 Kč a zakoupení účetního
PC programu za 16.100 Kč pro účetní obce p. Prokešovou.
bod 4: Provedení kontroly usnesení ZO a dodržování právních předpisů
MZ: Seznámil přítomné s tím, že kontrolní výbor ve složení Hana Tesařová, Hana Urbanová a Radovan
Urban, provedl kontrolu plnění usnesení ZO a neshledal žádné nedostatky.
bod 5: Nákup obecního stroje na sečení trávy
MZ: Seznámil přítomné s možností nákupu traktůrku na sečení u firmy Moutfield. Původní cena 136 000
Kč, garantovaná sleva 40%, 7 let záruka, konečná cena 81 600 Kč.
Na základě předložených podmínek nákupu proběhla diskuse.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje místostarostu obce, Martina Závodského, k nákupu obecního stroje na sečení trávy u firmy
Mountfield za PC 81 600 Kč.
Usnesení č. 2-1z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 6: Oprava obecní cesty v Obcizně
VN: Seznámil přítomné s cenovou nabídkou od firmy Fübiko Rodvínov: doprava materiálu 27.300 Kč,
úprava cesty 12.400 Kč, materiál 35.430 Kč, celkem tedy 75.130 Kč bez DPH. Termín úpravy cesty do
konce dubna 2014. Jiné cenové nabídky nebyly předloženy vzhledem k tomu, že v okolí není dostupná
jiná firma, která by opravu cesty dle podmínek zadavatele a v daném termínu vykonala.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje místostarostu obce, Martina Závodského, k uzavření smlouvy o dílo s firmou Fübiko na
opravu obecní cesty u Obcizny dle cenové nabídky.
Usnesení č. 3-1z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje Vladimíra Nováka k organizaci práce a celkovému zajištění akce opravy obecní cesty u
Obcizny do konce dubna 2014.
Usnesení č. 4-1z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 4; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1
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bod 7: Různé, diskuse
• MZ: OU dne 5.3.2014 vydal Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les paní Marcele
Hrádkové a to k pokácení břízy rostoucí na pozemku p.č. 627/2 v k.ú. Bednárec vzhledem k tomu, že
bříza ohrožuje pádem okolní stavby, roste z tarasu, který není udržován a je ve špatném stavu. Toto
rozhodnutí bylo vydáno na základě písemné žádosti žadatelky ze dne 18.2.2014.
• Krajský úřad České Budějovice poslal oznámení o přezkoumání hospodaření obce, které se uskuteční
dne 5.5.2014. Tomuto auditu bude přítomen Závodský M. a Nondek L.
• Česká spořitelna poslala OU dopis, že snížila úrokovou sazbu na běžných účtech všech obecních
úřadů. Tedy předpokládané příjmy na úrocích za rok 2014 budou nižší, než se původně počítalo.
• Státní fond ŽP poslal závěrečné hodnocení projektu K odbahnění rybníka Velký obecní, akceptační
číslo 10056916. Výsledkem hodnocení bylo, že projekt splnil všechny podmínky.
• V krizové dokumentaci obce stále chybí protipovodňový plán obce. V současné době není žádný vzor,
podle kterého by mohl být tento plán vytvořen – dle slov Ing. Hrušky, MěÚ J. Hradec.
• Výstavba můstku k pomníku A. Švehly byla povolena. SÚS dala souhlas, ten musí být dopraven na
odbor dopravy MěÚ J. Hradec, ten vyjádří svůj souhlas a následně s tím dokladem na SÚS bude
uhrazen správní poplatek 500 Kč. Výstavba je domluvena s panem Houserem, který stavbu provede
v období od 31.3. do 4.4.2014. Na SÚS byla také projednána oprava propustku u pana Škardy. Tato
oprava bude provedena na náklady SÚS v průběhu roku 2014.
•

MZ domluví s p.Hrádkem návrh a možnost výroby dřevěné s tříšky s vítací cedulí „Vítá Vás obec
Bednárec“. ZO vybere vhodné místo pro umístění, aby se mohl terén případně upravit.

•

FCH: Seznámil přítomné s článkem v novinách, kde byl zmiňován p. Václav Tutter, považovaný za
rodáka Bednárce, jako rodák Boršova nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že se ZO zabývá otázkou
pamětních desek významných rodáků obce, je nutno tuto skutečnost ověřit.
Z diskuse vyplynulo: Rodné místo pana V. Tuttera bude ověřeno a případné pamětní desky budou
probrány se současnými majiteli domů, kde by byla případně deska umístěna.

bod 8: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:20 hodin.

místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

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

ověřila Hana Tesařová

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

ověřil Pavel Hryzák

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.1/2014

str. 4 / 4

