Zápis číslo: 2/2014
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova obesního úřadu, dne 17. 5. 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:

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Nová smlouva o zajištění zpětného odběru obalů - EKOKOM
Věcné břemeno pro E-on – NN Bártů a věcné břemeno pro E-on – NN Hrádek + možnost
přílože kabelu VO do výkopu – Fiera
bod 5: Rozpočtová změna č. 3/2014
bod 6: Různé, diskuse
bod 7: 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 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. Zároveň předsedající navrhl změnu programu: Doplnit bod č.
4, upravit jeho znění „ Věcné břemeno pro E-on – NN Bártů a věcné břemeno pro E-on – NN Hrádek +
možnost přílože kabelu VO do výkopu – Fiera“. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani
jiné návrhy na doplnění.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, doplněný o úpravu bodu č. 4 ve znění „Věcné
břemeno pro E-on – NN Bártů a věcné břemeno pro E-on – NN Hrádek + možnost přílože kabelu VO do
výkopu – Fiera “
Usnesení č. 1-2z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 2: Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
2-1z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje místostarostu obce, Martina Závodského, k nákupu obecního stroje na sečení trávy u firmy
Mountfield za PC 81 600 Kč.“
MZ: Splněno
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3-1z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje místostarostu obce, Martina Závodského, k uzavření smlouvy o dílo s firmou Fübiko na
opravu obecní cesty u Obcizny dle cenové nabídky.“
MZ: Splněno
4-1z/2014
Znění kontrolovaného usnesení:
„ZO pověřuje Vladimíra Nováka k organizaci práce a celkovému zajištění akce opravy obecní cesty u
Obcizny do konce dubna 2014.“
MZ: Oprava dokončena. Celková cena opravy 94 322 Kč.
bod 3: Nová smlouva o zajištění zpětného odběru obalů - EKOKOM
MZ: Seznámil přítomné s došlou novou smlouvou od firmy EKOKOM, ve které jsou uvedeny změny od
1.1.2014 vzhledem k novému zákonu. Součástí smlouvy je Dodatek č. 1 a Příloha č. 1. Došlá smlouva
musí být podepsána do konce května 2014.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje místostarostu, Martina Závodského, k podpisu nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů, dále k Dodatku č. 1 a Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě.
Usnesení č. 2-2z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Věcné břemeno pro E-on – NN Bártů a věcné břemeno pro E-on – NN Hrádek + možnost
přílože kabelu VO do výkopu – Fiera
MZ: Seznámil přítomné s došlou Smlouvou o zřízení věcného břemena pro E-on u p. Hrádka, které
předcházela již smlouva o smlouvě budoucí. Obec za toto věcné břemeno obdrží jednorázový poplatek ve
výši 2 840 Kč.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje místostarostu, Martina Závodského, k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemena, stavba
Bednárec – Hrádek (NN) a tímto se smlouvou souhlasí.
Usnesení č. 3-2z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 5; zdrželo se hlasování – 0

MZ: Seznámil přítomné s došlým Návrhem o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí stavba Bednárec –
Bártů (NN). Vzhledem k tomu, že připojení elektřiny p. Bártů se povede zemí, zůstávají na kopci před
domem p. Demetera a p. Novákové 2 zbytečné el. sloupy, které se budou rušit. Problémem je, že na
sloupu před p. Novákovou je upevněno veřejné osvětlení. Jsou tedy 2 možnosti, jednak stávající sloup
odkoupit a osvětlení na něm tak ponechat nebo ho nechat odklidit a pořídit sloup nový.
FCH: Současný sloup je pro nás vyhovující, pokud by se dělal nový, bylo by to pro obec nákladnější a
musely by být v dané lokalitě nové sloupy 2, protože osvítí malou plochu, dle poslední zkušenosti.
PH: Pořízení nových sloupů by bylo pro obec zbytečně nákladné, když starý sloup plně plní svou funkci.
Z diskuse zastupitelů předběžně vyplynulo, že se bude požadovat případný odkup starého sloupu od
společnosti E-on a veřejné osvětlení se ponechá na stávajícím místě.
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Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO pověřuje místostarostu, Martina Závodského, k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemena stavba Bednárec – Bártů (NN) a tímto se smlouvou souhlasí.
Usnesení č. 4-2z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 5; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Rozpočtová změna č. 3/2014
MZ: Seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtové změny č. 3/2014:
-

Daň z příjmu PO – obec zaplatila 132 000 Kč a obdržela 132 000 Kč

-

Poplatek SÚS 610 Kč a správní poplatek Odboru dopravy MěÚ J. Hradec 100 Kč – vše spojeno
s výstavbou mostku u památníku A. Švehly

-

Vrácené přeplatky za el. energii - zimovka 30 Kč, veřejné osvětlení 540 Kč, hasičárna 90 Kč,
bývalý OÚ 15 480 Kč

-

Navýšení položky na zakoupení obecního stroje na sečení trávy o 1 600 Kč a zároveň tato položka
byla přesunuta z investiční položky na kapitálovou položku Traktor

bod 6: Různé, diskuse
•

MZ: 5.5.2014 proběhl na ÚO audit hospodaření obce za rok 2013 z Ekonomického odboru KÚ.
Výsledkem tohoto přezkumu je zpráva, ve které je uvedeno, že auditem nebyly zjištěny žádné
nedostatky ani chyby.

•

MZ: 23.4.2014 proběhla na OÚ kontrola HZS z J. Hradce a to na plnění úkolů krizového řízení dle
z.č. 240/2000 Sb. Závěrem kontroly byla zpráva, že obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.

•

MZ: Příprava na volby do EP je splněna, zítra se budou roznášet volební lístky. Volební komise se
skládá ze 2 delegovaných členů: p. Čonka a p. Petrů a dalšími členy komise jsou: p. Urban
(zapisovatel), p. Janutková a p. Svobodová.

•

MZ: 29.5. dopoledne 7:30 – 11:30, nepůjde v obci elektřina, informace bude vyhlášena rozhlasem a
budou také rozeslány sms.

•

XY: Z MVČR přišel mail, že vzhledem k tomu, že byl zrušen drážní domek, č.p. 55, nemůže být v tomto
domě již nikdo hlášen k TP. Proto bylo zahájeno řízení ve věci zrušení údaje o místu TP pana M.
Solaře a bude na základě rozhodnutí provedena změna v evidenci obyvatel a TP p. Solaře se změní
z č.p. 55 na č.p. 47 (OÚ).

•

MZ: Je dokončen chodníček vedoucí k Úřední desce OÚ.

•

FCH: Upozornil na foto a článek v Jihočeských listech o pomníku na návsi – Památník padlých v 1
sv. válce.

bod 7: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:20 hodin.
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místostarosta obce Závodský Martin

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

zapsala Havelková Jana

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

ověřila Tesařová Hana

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

ověřil Novák Vladimír

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

vyvěšeno dne:

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

sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
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