Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Bezděkov ze dne 30.07.2015
ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ:
KONEC ZASEDÁNÍ:

19hodin 07minut
19 hodin 55minut

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: 4 (Příloha č. 1)
.
ZVOLENÍ ZAPISOVATELE ZÁPISU: Iveta Vašíčková
ZVOLENÍ OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Dita Piskačová, Karel Skála
Výsledek hlasování: pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skala, Vašíčková ,Kuřová;
proti 0; zdržel se 0.
NÁVRH PROGRAMU SCHŮZE:
1.
Úvod
2.
Informace o dění na OÚ
3.
Diskuse
4.
Závěr

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ:
1. Úvod
a) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – předsedající navrhl zapisovatele paní
Ivetu Vašíčkovou a ověřovatele zápisu paní Ditu Piskačovou a pana Karla Skálu.
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
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 –
Datum
30.07.2015

Zapisovatel
Iveta Vašíčková

Ověřovatelé
Dita Piskačová

Karel Skála

Starosta
Vladimír Vašíček

pro Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková, Kuřová; proti nikdo;
zdržel se nikdo. Usnesení bylo schváleno.
2. Informace o dění na OÚ
a) Termín veřejného projednávání návrhu ÚP Bezděkov
Předsedající informoval o uskutečnění opakovaného veřejného projednávání návrhu ÚP
Bezděkov, které se uskuteční dne 22.09.2015 v 15 hodin v místním Pohostinství.
b) Změna stavebníka u plánované akce „Obec Bezděkov – prodloužení vodovodního
řádu 3-1“
Předsedající informoval o změně stavebníka akce Obec Bezděkov – prodloužení
vodovodu – řad „3-1“. Novým stavebníkem je společnost Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s..
c) Investiční akce „Odkanalizování obce Bezděkov“
Předsedající informoval o kladném stanovisku Pardubického kraje (dále PK), obcí
přeložený projekt na „Odkanalizování obce Bezděkov je plně v souladu se schváleným
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací PK“. Toto stanovisko bylo předáno k žádosti o
čerpání finanční podpory z Programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Dále informoval o podání žádosti o spolupráci při
výstavbě výtlačného řadu v délce 4 200 metrů na Vodovody a kanalizace Pardubice a.s..
d) Aktualizace a schválení programu „Obnovy venkova obce Bezděkov“
Předsedající předložil záměr získání dotačního titulu z programu obnovy venkova – na
vybudování garáže – dílny pro zaměstnance, který se stará o naši obec. Na základě této
skutečnosti bude potřeba aktualizovat a schválit „Program obnovy venkova obce
Bezděkov“. Tímto pověřuje paní Kuřovou k vypracování nového plánu rozvoje obce.
e) Zpráva kontrolního výboru
Paní Veselá předložila zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole zápisů
z Veřejných zasedání. Kontrola, která proběhla 30.7.2015, neshledala žádné nedostatky.
f) Dokončení opravy zastávkového zálivu v obci Bezděkov
Předsedající informoval o dokončené opravě zastávkového zálivu v obci.
g) Obdržení dotačního titulu od PK
Paní Vašíčková podala stručnou informaci o přijaté dotaci od PK na „ÚP Bezděkov –
upravený návrh“. Dne 19.07.2015 jsme obdrželi dotaci ve výši 28 133,-- Kč.
h) Nabídka radary
Předsedající informoval o nabídce instalace radarů v naší obci. V současné době máme
v platnosti veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na měření rychlosti v katastru naší
obce. Z tohoto důvodu se ZO shodlo žádné radary na měření rychlosti nepořizovat.
i) Vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Bezděkov
Předsedající informoval o vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Bezděkov – paní
Anna Veselá se svého mandátu vzdá k 31.07.2015. Na základě této skutečnosti končí
činnost předsedy kontrolního výboru též k 31.07.2015.
Následně bude osloven náhradník dle výsledků komunálních voleb.
j) Jmenování předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl paní Kuřovou jako předsedu kontrolního výboru. Hlasování - pro
Motyčka, Vašíček, Veselá, Piskačová, Skála, Vašíčková, Kuřová; proti nikdo; zdržel se
nikdo. Jmenování paní Blanky Kuřové, předsedou kontrolního výboru bylo schváleno
s nástupem do funkce od 1.8.2015.
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k) Stav osvětlení na vánočním stromku
Pan Skála informoval zúčastněné o velmi poškozeném stavu vánočního osvětlení, pro
tento rok již nelze v tomto stavu osvětlení použít. Je třeba uvážit zakoupení nového
osvětlení.
3. Diskuse
 Paní Hana Skřivánková vznesla dotaz o vlastnictví pozemků pod zastávkami
v Čuličkách – předsedající odpověděl, že se pozemky nacházejí v katastrálním
území městyse Choltice. Dále se paní Skřivánková dotazovala, zda bude i na nově
opraveném zálivu umístěna čekárna. Přesedající sdělil, že se s tímto záměrem
nepočítalo.
 Pan Pavel Skřivánek vznesl dotaz, proč nebylo možné na místě zastávek
vybudovat kontejnerové stání? Předsedající sdělil, že se zastupitelstvo obce
rozhodlo na místu určeném pro zastávku umístit kontejner na papír a plast.
 Paní Hana Skřivánková sdělila, že byla nespokojena s odborníky, kteří
zakreslovali budoucí kanalizační přípojky u majitelů nemovitostí. Údajně neměli
informace, kde co vede? Přesedající odpověděl, že toto bohužel nevědí, to ví
majitel pozemku, kde mu vede dešťová a splašková kanalizace. Co se týče
ostatních inženýrských sítí, ty jsou pak vytyčování přímo před zahájením stavby.
 Paní Skřivánkovou zajímalo, co nastane v případě, že se do nové kanalizace
nepřipojí, jaké budou podmínky a následky. Předsedající odkázal tazatelku na
zákon o vodovodech a kanalizacích číslo 274/2001.
 Dále paní Skřivánkovou zajímalo, zda zastupitelstvo obce neuvažovalo o čističce.
Předsedající informoval, že toto bylo řešeno cca před pěti lety, když se
připravovala akce odkanalizování obce.
 Pan Štauber vznesl dotaz „zda obec neuvažuje o pytlovém svozu“ pan Motyčka i
předsedající sdělili, že v blízké budoucnosti určitě ne. Svozová firma tuto službu
neposkytuje. Problém přeplněného kontejneru na papír vzniká v důsledku svozu
1x za 14dní a současně i způsobem ukládání odpadu do kontejneru.
 Pan Pavel Skřivánek vznesl dotaz ohledně rozhlasu. Paní Vašíčková informovala,
že obec má vypracovaný návrh licenční smlouvy na provozování hudebního díla
místo současné znělky – smlouva bude předložena ke schválení proti straně. Pan
Skřivánek upřesnil dotaz, na nedostatečnou slyšitelnost rozhlasu v určitých
lokalitách. Na to přesedající podal informaci o proběhlé revizi a opravách
rozhlasu. Je potřeba si uvědomit, že pořízením izolačních oken dojde i ke zhoršení
přenosu zvuku dovnitř domů. Proto jsou veškerá hlášení obecního rozhlasu
dostupná na webových stránkách obce i ve vývěsce obecního úřadu.
 Pan Ondráček sdělil, že nesvítí u hasičárny veřejné osvětlení.
4. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a popřál jim hezký zbytek večera.

V Bezděkově 30.07.2015
Zapsala: Iveta Vašíčková
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USNESENÍ číslo 3/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezděkov konaného
dne 30.07.2015

1. Zastupitelstvo obce volí:
1.1
1.2

zapisovatele zápisu: Iveta Vašíčková.
ověřovatele zápisu: Ditu Piskačovou, Karla Skálu.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1

Jmenování Ing. Blanky Kuřové předsedou kontrolního výboru od 01.08.2015.

3. Zastupitelstvo obce pověřuje:
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

V Bezděkově 30.07.2015
Zapsala: Iveta Vašíčková

Vladimír Vašíček
starosta

Pavel Motyčka
místostarosta

