Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2020
konaného dne 21. 5. 2020 od 19.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32

Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Pavel Jansa,
Lukáš Němec, Ing. Věra Bílková, Martin Moravec
/5 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Omluveni:

Jana Tošovská, Eva Gennertová, Lukáš Petříček, Martin Jirmann

Zapisovatelka:

Jana Košová

Ověřovatelé zápisu:

Martin Moravec, Lukáš Němec

Veřejnost:

31 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Martin Moravec, Lukáš Němec
Usnesení č. 01/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu z 1. zasedání ZO v roce 2020 konaného dne 20. 2. 2020
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracovaná.
III. Program zasedání (návrh)
Body k usnesení:
1)
2)
3)
4)

Závěrečný účet obce za rok 2019
Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují - žádost o neinvestiční příspěvek
z rozpočtu obce
Řád veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště – Směrnice obce č. 1/2020 o stanovení cen za pronájem
hrobového místa a služby související

Rozhodnutí o zařazení území obce do území působnosti MAS Stolové hory
Údržba a oprava střešního pláště budovy pohostinství č.p. 32
Cena pro nákup pozemků – Směrnice obce č. 2/2020 o stanovení cen pro nákup
pozemků do vlastnictví obce Bezděkov nad Metují
Záměr obce zakoupit část pozemků „Za školou“

5)
6)
7)
8)

Body informativní a na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stavba kanalizace a ČOV – uzavření Kalabonu, postup prací, přípojky, MK
Stav žádostí o dotace (obnova sousoší, chodník k Machovu,..)
VO a MR - výhled
Výběrové řízení – účetní
Webové stránky
Autoprovoz – technický stav (Trafic)
Zeleň Drážní Kousky

Usnesení č. 02/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
IV. Vlastní jednání
Body k usnesení:
1.

Závěrečný účet obce za rok 2019
➢ ZO byl předložen závěrečný účet obce, který byl řádně vyvěšen na úřední desce před
konáním zasedání a v elektronické podobě na webových stránkách obce včetně povinných
příloh.

Usnesení č. 03/02/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
2.

Tělovýchovná jednota Sokol Bezděkov nad Metují - žádost o neinvestiční příspěvek
z rozpočtu obce
➢ TJ Sokol Bezděkov nad Metují požádala obec o neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce.
➢ Výše příspěvku pro rok 2020 je navržen ve výši 40.000,- Kč, jako příspěvek na úhradu
energií pro provozování budovy tělocvičny a hřiště (dle znění předložené smlouvy).
➢ Příspěvek proběhne formou veřejnoprávní smlouvy.
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Usnesení č. 04/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu obce
Bezděkov nad Metují na rok 2020 TJ Sokol Bezděkov nad Metují, a to ve výši 40.000,- Kč.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
3.

Řád veřejného pohřebiště
➢ ZO byl předložen návrh na nový řád veřejného pohřebiště v Bezděkově nad Metují.
➢ Rozsah stávajícího řádu byl rozšířen o provozní záležitosti týkající se nového kolumbária.
➢ Nové kolumbárium rozšiřuje alternativní i kapacitní možnosti pohřebiště (48 kójí pro urny).

Usnesení č. 05/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Řád veřejného pohřebiště v Bezděkově nad Metují.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
_____________________________________________________________________________
4.

Veřejné pohřebiště – Směrnice obce č. 1/2020 o stanovení cen za pronájem hrobového
místa a služby související
➢ ZO je předložen návrh na stanovení poplatku za pronájem hrobového místa a služby
související.
➢ Rozšíření kapacity míst pro uložení uren - 48 kójí kolumbária na pozemku parc. č. 277/1
v k. ú. Bezděkov nad Metují.
➢ nájem a poplatek za související služby :
a) kóje v kolumbáriu : 120,-Kč za rok,
b) hrobové místo :
- jednohrob (cca 2 m2) 80,- Kč za rok,
- dvouhrob (cca 4 m2) ) 160,- Kč za rok.

Usnesení č. 06/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce č. 1/2020 o stanovení cen za pronájem hrobového
místa a služby související.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________

5.

Rozhodnutí o zařazení území obce do území působnosti MAS Stolové hory
➢ Obec Bezděkov nad Metují je členem MAS Stolové hory, z.s..
➢ Na nové programové období 2021 – 2027 je nutné udělit souhlas ZO o zařazení území
obce do území působnosti MAS Stolové hory, z. s..
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Usnesení č. 07/02/2020
Zastupitelstvo obce Bezděkov nad Metují souhlasí se zařazením území obce do územní působnosti
Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. na programové období 2021 – 2027 a pověřuje starostu
obce podpisem příslušného souhlasu.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
6.

Údržba a oprava střešního pláště budovy pohostinství č.p. 32
➢ V posledních letech byly zjištěny poruchy na plechovém střešním plášti budovy
pohostinství, která je ve vlastnictví obce. Zároveň bylo zjištěno, že nátěr střechy je
dožitý.
➢ Předběžná cenová kalkulace vychází (na očištění, místní výspravy a nový nátěr vč.
materiálů) na 66 tis. Kč vč. DPH (upřesněno bude dle rozsahu výsprav).
➢ Vzhledem ke špatnému stavu okapů a svodů bude na místě rozhodnuto o jejich případné
výměně.

Usnesení č. 08/02/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výsprav a nového nátěru plechového střešního pláště
budovy pohostinství č.p. 32.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
7.

Cena pro nákup pozemků – Směrnice obce č. 2/2020 o stanovení cen pro nákup pozemků
do vlastnictví obce Bezděkov nad Metují
➢ Nákup pozemků v zastavitelné části obce dle platného ÚP :
a) pozemek nevykazující parametry (vhodnost) pro výstavbu budov (např. uliční část,
pod místní komunikací, zarovnání pozemků, ..)
- maximální cena 60,-Kč/m2
b) pozemek bez technické infrastruktury vykazující parametry (vhodnost) pro novou
výstavbu budov včetně pozemků pro inženýrské sítě pro budoucí výstavbu, (např.
nezainvestovaný pozemek pro rodinný dům, ..)
- maximální cena 100,-Kč/m2

Usnesení č. 09/01/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce č. 2/2020 o stanovení cen pro nákup pozemků do
vlastnictví obce Bezděkov nad Metují.
Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
____________________________________________________________________________
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8.

Záměr obce zakoupit část pozemků „Za školou“
➢ Záměrem obce je odkoupení části pozemků za budovou školy č.p. 69 za účelem rozšíření
nevyhovující školní zahrady a zajištění pozemku pro přístupovou cestu na pozemky „Za
školou“
➢ Na jednání o výkupu s majiteli pozemků je vypracována předložená studie s návrhem
nové parcelace s předpokládanými výměrami (Ing. Arch. Aleš Přibyl).
➢ Jedná se o části pozemků oddělených ze stávajících pozemků vedených v katastru
nemovitostí jako :
1. p.č. 223/2 s velikostí navrhované části záměru 268 m2, vlastník - Dušánková Marcela
a Machulová Jaroslava;
2. p.č. 223/8 s velikostí navrhované části záměru 992 m2, vlastník - Dušánková Marcela
a Machulová Jaroslava;
3. p.č. 223/3 s velikostí navrhované části záměru 539 m2, vlastník - Benešová Marie;
4. p.č. 223/4 s velikostí navrhované části záměru 520 m2, vlastník – Hornychová Milena;
5. p.č. 223/5 s velikostí navrhované části záměru 275 m2, vlastník - Mayovi Petr a Lucie;
6. p.č. 223/6 s velikostí navrhované části záměru 14 m2, vlastník - Rydlo René.

Usnesení č. 10/01/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit tyto části pozemků „Za školou“:
1. p.č. 223/2 s velikostí navrhované části záměru 268 m2, vlastník - Dušánková Marcela
a Machulová Jaroslava;
2. p.č. 223/8 s velikostí navrhované části záměru 992 m2, vlastník - Dušánková Marcela
a Machulová Jaroslava;
3. p.č. 223/3 s velikostí navrhované části záměru 539 m2, vlastník - Benešová Marie;
4. p.č. 223/4 s velikostí navrhované části záměru 520 m2, vlastník – Hornychová Milena;
5. p.č. 223/5 s velikostí navrhované části záměru 275 m2, vlastník - Mayovi Petr a Lucie;
6. p.č. 223/6 s velikostí navrhované části záměru 14 m2, vlastník - Rydlo René.

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
Body informativní a na vědomí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stavba kanalizace a ČOV – uzavření Kalabonu, postup prací, přípojky, MK
Stav žádostí o dotace (obnova sousoší, chodník k Machovu,..)
VO a MR – výhled
Výběrové řízení – účetní
Webové stránky
Autoprovoz – technický stav (Trafic)
„Zeleň Drážní Kousky“

K bodu č. 1 – p. Starosta informoval o průběhu stavby kanalizace v obci. Realizace stavby se
zpomalila vlivem nařízení o karanténě – chyběla pracovní síla z Polska. Bude se pokračovat
Kalabonem od Mýta po křižovatku za obec, poté se bude přesouvat na vedlejší cesty.
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Obec řeší připomínky občanů na kontrolních dnech (např. prasklina na fasádě rodinného domu),
ale neručí za ně, pouze je předá firmě BSS, s.r.o., která je prošetří. Firma je pro tyto případy
pojištěna.
Obec vyjednává o připojení rodinných domů na splaškovou komunikaci. V případě do
budoucna zamýšlené výstavby rodinného domu a jeho připojení, je nutné tento záměr obci oznámit
s dostatečným předstihem. Realizace této přípojky bude vyhotovena na vlastní náklady občana.
Komunikace se prozatím nevyplatí opravovat, dokud jsou neustále využívány těžkou technikou.
Po ukončení prací, se sejde vedení obce s firmou BSS, s.r.o., kde se domluví, které nejpotřebnější,
nejfrekventovanější silnice opraví přímo firma BSS, s.r.o.. Zbylé zůstanou na straně obce, která
plánuje opravu řešit případnými dotacemi. Toto se bude projednávat cca za rok.
.
K bodu č. 2 – Žádosti o dotace vypadají velmi slibně. Veškeré podklady pro schválení dotace na
sousoší již byly předloženy a předběžně odsouhlaseny p. Ing. Jaroslavem Lejtnarem z Ministerstva
zemědělství. Nyní se čeká na oficiální schválení, stejně jako dotace na „Chodník k Machovu“.
K bodu č. 3 – Z důvodu přípravy stavby nových chodníků vybraným dodavatelem, musí obec
zajistit předběžně osazení sloupů a kabelizaci nového VO. Již dnes probíhá zapravování chrániček
do výkopů, které vznikají při pokládání splaškové kanalizace. Byla oslovena firma, která tuto
problematiku řeší, aby připravila podklady pro případnou vyhlášenou dotaci. Obec chce být
připravena.
K bodu č. 4 – Informování veřejnosti ohledně podání výpovědi z pracovního poměru paní Radkou
Jaklovou, účetní Obce Bezděkov nad Metují. Proběhlo vyhlášení již druhého výběrového řízení,
které bylo ukončeno dne 20. 5. 2020 s přihlášením 4 adeptek. Kandidátky jsou sezvané dne 25. 5.
2020 na pohovory, kterých se zúčastní i p. Bc Jitka Pohnerová pro posouzení vhodnosti uchazeček
na tuto pozici.
K bodu č. 5 – Informace o budoucí změně vzhledu stávajících webových stránek, které je nutné ze
zákona upgradovat do konce září roku 2020.
K bodu č. 6 – Pan Starosta oznámil potřebu obstarání zánovního vozidla pro zajištění technických
potřeb obce a JPO obce. Oprava stávajícího vozidla začíná být neefektivní, navíc se blíží konec
technické kontroly.
K bodu č. 7 – Plánuje se pro uložení nadrcené skály z Kalabonu, za kterou by bylo účtováno
firmou cca 5,5 milionu, obnovení pojízdné komunikace „Drážní kousky“ a její následné ozelenění
(stromy, keře a traviny). Tato polní cesta by byla určena převážně pro pěší, na vycházku, venčení.
Aktuálně se vymezily zlomy hranice pozemku pomocí kolíčků, které se nahradí 2 metry dlouhými
trubkami označené reflexními páskami, aby nedošlo k jejich nechtěnému vytažení, případně k
poškození při sečení.
Aktuálně bylo zažádáno o dotaci na MAS. Celková cena projektu 1,5 mil. korun, by z 85% byla
hrazena právě touto dotací.

Diskuze:
p. Dostál: Proč se neodváží těžená půda z Kalabonu na cyklostezku u Mýta?
Vysvětlení: Zasahovat do způsobu uložení vytěžené zeminy mimo katastrální území obce
nemůžeme, to si řídí dodavatelská firma sama. Z tohoto důvodu se snažíme o minimalizaci nákladů
uložením alespoň části do zpevnění polní cesty „Drážní kousky“. Zeminu lze ještě použít na
vyspravení cest. Nesmí být vysypána na zemědělskou půdu. Takto uloženou půdu už firma nemůže
fakturovat s poplatkem za uložení „odpadu“.
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p. Petříček: Kolem nás je to vykopané. Kdo bude spravovat asfalt, štěrk v trávníku (vadí při
sečení)?
Vysvětlení: Za opravy komunikace po stavbě odpovídá firma BSS, s.r.o., ale pouze v části, v které
je uložena kanalizace. Ostatní opravy a úpravy komunikací budou prováděny na náklady obce.
Předpokládá se, že aktuální stav nemusí být finální. Je zde možnost dodatečných zásahů. Proto se
tyto nedostatky nespravují ihned, ale čeká se na konečnou podobu, aby se komunikace
neopravovala případně dvakrát a tím se zbytečně nevynakládali finanční prostředky obce.
p. Petříček: Je na sběrném dvoře hlína na opravení vyjetých kolejí?
Vysvětlení: Toto si opravuje firma, která je bohužel nyní díky následkům vládního opatření
s Covidem v časovém skluzu. Prioritně se snaží dohnat termíny ve výkopových pracích.
p. Borna: Od fary ke škole je propadlý překop o 10 cm – elektrické vedení.
Vysvětlení: Pracovníci z Polska budou muset bagrem odhrnout vrchní vrstvu a dosypat
recyklátem. Toto bude provedeno v souběhu s prací na kanalizaci v tomto místě.

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 2015 hodin.

………………………………
Martin Moravec
1. ověřovatel

………………………………
Lukáš Němec
2. ověřovatel

………………………………
Jana Košová
zapisovatelka

………………………………
Mgr. Miroslav Maroul
starosta obce
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