Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Bezděkov ze dne 26.02.2015
ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ:
KONEC ZASEDÁNÍ:

19 hodin
19 hodin 45 minut

PŘEDSEDAJÍCÍ SCHŮZE: Vladimír Vašíček
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ ZO: Pavel Motyčka, Vladimír Vašíček, Anna Veselá, Dita
Piskačová, Karel Skála, Iveta Vašíčková, Blanka Kuřová
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ ZO:
Přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné.

PŘÍTOMNÝCH OBČANŮ: 3 (Příloha č. 1)
.
ZVOLENÍ ZAPISOVATELE ZÁPISU: Iveta Vašíčková
ZVOLENÍ OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Blanka Kuřová, Anna Veselá
Výsledek hlasování: pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skala, Vašíčková , proti 0,
zdržel se 0
NÁVRH PROGRAMU SCHŮZE:
1.
Úvod
2.
Předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
3.
Předložení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
4.
Předložení a schválení účetní závěrky za rok 2014
5.
Informace o dění na OÚ
6.
Diskuse
7.
Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
1. Úvod
a) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – předsedající navrhl zapisovatele paní
Ivetu Vašíčkovou a ověřovatele zápisu paní Blanku Kuřovou a Annu Veselou.
Hlasování – pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková, Kuřová;
proti nikdo; zdržel se nikdo. Usnesení bylo schváleno.
b) Schválení programu schůze – předsedající seznámil přítomné s programem
veřejného zasedání vyvěšeným na Úřední desce. Žádné návrhy na změnu nebyly
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2.

3.

4.

5.

podány. Hlasování o návrhu programu – pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová,
Skála, Vašíčková , Kuřová; proti nikdo; zdržel se nikdo. Usnesení bylo schváleno.
c) Čtení a schválení zápisu z předchozího VZ – pan Skála přečetl zápis z předchozího
VZ. Žádné návrhy na změnu nebyly podány. Schválení zápisu v uvedené podobě –
pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková, Kuřová; proti nikdo;
zdržel se nikdo Usnesení bylo schváleno.
Předložení a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014
Předsedající předložil ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014. Paní Vašíčková stručně seznámila zúčastněné o průběhu a výsledku přezkumu
hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického
kraje, oddělením auditu. Závěr zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Schválení
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2014 pro – Motyčka,
Vašíček, Veselá, Piskačová, Vašíčková, Skála, Kuřová; proti nikdo; zdržel se nikdo
Výsledek auditorské zprávy schválen bez výhrad.
Předložení a schválení závěrečného účtu obce Bezděkov za rok 2014
Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2014 .
Schválení závěrečného účtu: pro – Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála,
Vašíčková, Kuřová; proti nikdo; zdržel se nikdo. Závěrečný účet obce za rok 2014 byl
schválen bez výhrad.
Předložení a schválení účetní závěrky obce Bezděkov za rok 2014
Předsedající předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2014. Schválení účetní závěrky:
pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Kuřová, Vašíčková; proti nikdo; zdržel
se nikdo. Účetní závěrka za rok 2014 schválena bez výhrad.
Informace o dění na OÚ
a) Přesedající předložil návrh ponechat poplatek na rok 2015 za svoz komunálního
odpadu ve stejné výši jako v roce 2014 (to znamená 500,-Kč za osobu na rok a 500,Kč za rekreační objekt za rok). Žádný další návrh nebyl předložen. Hlasování o
návrhu - pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Kuřová, Vašíčková; proti
nikdo; zdržel se nikdo. Návrh byl schválen.
Občané budou informování o výši poplatků a možnostech a termínech placení
poplatků informačním letáčkem jako v minulých letech. Navíc budou všechny tyto
informace vyhlášeny obecním rozhlasem.
b) Předsedající předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – č. parcely 505/6,
týkající se přeložky nn – Skála Karel. Žádné připomínky nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu: pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková,
Kuřová; proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh smlouvy byl schválen.
c) Předsedající předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. parcely 541/1 –
přípojka nn – pan Rochl. Žádné připomínky nebyly předloženy. Hlasování o návrhu
pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková, Kuřová, proti nikdo,
zdržel se nikdo. Návrh smlouvy byl schválen.
d) Předsedající předložil návrh od pana Aleše Mattlochy - nabídka produktů týkající se
úspor energií v roce 2015, kalkulace zaměřena na prodej elektřiny a plynu. Pro
nabídku firmy Fonergy s.r.o. Hlasování o návrhu o přechod k jinému dodavateli
enegií: pro nikdo; proti Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková,
Kuřová; zdržel se nikdo. Přechod k jinému dodavateli energie nebyl schválen.
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e) Předsedající předložil návrh dopisu od advokátní kanceláře KVB s.r.o. týkající se
žádosti p. Rochla. Žádné připomínky nebyly předloženy. Hlasování o návrhu
dopisu.: pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Kuřová, Vašíčková; proti
nikdo; zdržel se nikdo. Návrh znění odpovědi na žádost pana Rochla schválen v
uvedené podobě – odpověď může být odeslána.
f) Předsedající informoval o získání stavebního povolení k provedení vodního díla „
Odkanalizování obce Bezděkov“, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.02.2015.
g) Předsedající zveřejnil termín veřejného projednávání Návrhu změny Územního
plánu obce Bezděkov, které se bude konat 31.03.2015 od 16h v Pohostinství čp. 12
h) Předsedající předložil žádost Spolku Lungta ze dne 25.01.2015 o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Kampaň spočívá ve vyvěšení tibetské
vlajky dne 10.3. na budově úřadu nebo jiném čestném místě. Hlasování o návrhu:
pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Kuřová, Vašíčková; proti nikdo;
zdržel se nikdo. Vyvěšení „ Vlajky pro Tibet“, jako vyjádření 56. výročí povstání
Tibeťanů proti Čínské okupaci v Tibetu schváleno.
6. Diskuse
 Pan Ivan Jirásek se dotázal v jakém stádiu přípravy je akce prodloužení vodovodu
od čp. 35 po čp. 54. Předsedající informoval, že na tuto akci byla v loňském roce
zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení. V případě
získání příspěvku na spolufinancování od firmy VaK Pardubice a.s. by se tato
akce realizovala v letošním roce.
 Pan Ivan Jirásek položil dotaz týkající se dlouhodobé nefunkčnosti rozhlasového
hlásiče před jejich domem. Předsedajícím byla přislíbena náprava. Dojde ke
kontrole napájení a funkčnosti všech hnízd místního rozhlasu v obci.
 Paní Hana Skřivánková vyjádřila nespokojenost se znělkou rozhlasových hlášení,
se zvukem nahrávky smutečních zvonů a s časem vysílání rozhlasových hlášení.
Dále poukázala na to, že opis hlášení na webových stránkách je pro mnohé
spoluobčany nevyhovující protože ne všichni mají přístup na internet. Pan Skála
se stručně vyjádřil k hudební produkci, která v případě používaných gongů je
zdarma. Za použití skladeb se platí autorské poplatky. Paní Veselá upozornila, že
zvuk smutečních zvonů se používá minimálně 25 let ze stejné nahrávky. Pan
Motyčka - doba hlášení se měnit nebude. Občané mají takto možnost v určitou
hodinu a den předpokládat vysílání hlášení a počkat si na něj. Hlášení se nevysílá
pouze ve večerních hodinách, například v sobotu je čas hlášení stanoven na 10:00
až 10:15. Pan Motyčka - pokud jde o webové stránky obce, tak tyto stránky nejsou
jediným zdrojem informací pro občany. A samozřejmě že ten, kdo nemá internet
se k obecním stránkám nedostane. Proto tu jsou další zdroje jako obecní vývěska a
hlášení rozhlasu.
 Pan Ivan Jirásek upozornil, na drobný výpadek na webových stránkách obce,
nemohl nalézt schválený rozpočet pro rok 2015. Pan Motyčka se omluvil za
současný výpadek, z důvodu renovace webových stránek.
 Pan Pavel Skřivánek vznesl opakovaně požadavek na kontejnerové stání. Pan
Vašíček seznámil zúčastněné s výsledkem snahy umístit v této části obce
kontejnerové stání. V současné době obci chybí ve vlastnictví v této části obce
pozemek, na který by bylo kontejnerové stání umístěno. Ze strany pana Skřivánka
Datum
26.02.2015

Zapisovatel
Iveta Vašíčková

Ověřovatelé
Blanka Kuřová

Anna Veselá

Starosta
Vladimír Vašíček

byly navržené alternativy, ale vzhledem k technickým možnostem, místa navržená
panem Skřivánkem, jsou nevyhovující.
 Společný dotaz zúčastněných hostů na rekonstrukci chodníků, zda obec v roce
2015 plánuje opravu chodníků. Předsedající oznámil, že v současné době jsou
plánované akce „rozšíření vodovodu“ a stavba nové kanalizace a proto se opravy
chodníků neplánují. Ale riziková místa před čp. 93 a u koupaliště budou v blízké
době alespoň opravena.
 Pan Pavel Skřivánek upozornil na parkování vozidel na chodnících a ostrůvcích u
domů ve směru na Barchov. Jak to, že to zastupitelstvu nevadí, když vadí
parkování před hasičskou zbrojnicí?
 Pan Pavel Skřivánek poukázal na kritický stav v Pohostinství, je zde špína, toalety
v nepořádku, ve velkém sále se netopí. Dále se pan Skřivánek dotazoval, kdo za
obecní úřad přebíral Pohostinství po panu Zachovi a zda kontroluje obecní úřad
teplotu a úklid v Pohostinství. Jako důkaz nepořádku uvedl nedávný nález lístků
z tomboly od minulého plesu SDH zastrčených za radiátorem v sále. Předsedající
předal slovo paní Veselé, která, jako předseda kontrolního výboru přebírala
Pohostinství od předchozího nájemce a nezaznamenala vážnější závady. Jako
kontrolní orgán obce přislíbila, namátkové kontroly v Pohostinství.
7. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál jim hezký zbytek včera.

V Bezděkově 26.02.2015
Zapsala: Iveta Vašíčková
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USNESENÍ číslo 1/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezděkov konaného
dne 26.02.2015

1. Zastupitelstvo obce volí:
1.1
1.2

zapisovatele zápisu: Iveta Vašíčková.
ověřovatele zápisu: Blanka Kuřová, Anna Veselá.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděkov za rok 2014 bez výhrad.
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bezděkov za rok 2014 bez výhrad.
účetní závěrku obce Bezděkov za rok 2014 bez výhrad.
výši místního poplatku za TKO.
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 505/6 v k.ú. Bezděkov –
přeložka nn.
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 541/1 v k.ú. Bezděkov přípojka nn.
veřejné připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšením tibetské
vlajky dne 10.03.2015.

3. Zastupitelstvo obce pověřuje:
3.1

kontrolní výbor kontrolou hospodaření s pronajatým majetkem obce.

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

V Bezděkově 26.02.2015
Zapsala: Iveta Vašíčková

Vladimír Vašíček
starosta

Pavel Motyčka
místostarosta

