Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2018
konaného dne 13. 12 .2018 od 19.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32

Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Martin Jirmann, Lukáš Němec, Pavel Jansa,
Lukáš Petříček, Eva Gennertová, Ing. Věra Bílková, Martin Moravec,
/8 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Zapisovatelka:

Eva Gennertová

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Petříček, Ing. Věra Bílková

Neomluveni:

-----

Omluveni:

Jana Tošovská (nemoc)

Hosté:

-----

Veřejnost:

25 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Lukáš Petříček, Ing. Věra Bílková
Usnesení č. 01/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu ze 5. zasedání ZO, konaného dne 26. 10. 2018
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracována – viz. body informativní a na vědomí.
III. Program zasedání (návrh):
Body k usnesení:
1.
2.
3.
4.

Výměna střešních oken budovy školy
Dokončení opěrné zdi, kolumbária včetně zábradlí
Dokončení kamenné hřbitovní zdi
Obnova hřbitovní zdi – východní strana

5.
6.
7.
8.
9.

Splašková kanalizace a ČOV – Bezděkov nad Metují – žádost o dotaci KHK pro rok 2019 Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
Revokace usnesení č. 06/02/2018 – vypořádání námitek vlastníka sousední nemovitosti
Prodej stavebních parcel – 3. etapa Jižní Čtvrť
Rozpočet obce pro rok 2019 – rozpočtové provizórium
Pokyn k provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2018

Body informativní a na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rekonstrukce komunikace Machovská Lhota – Bezděkov nad Metují
Dešťová kanalizace – Nová Čtvrť
Chodníky v obci
Obnova kostela sv. Prokopa
Jižní Čtvrť – 3. etapa – infrastruktura, prodej + ČOV
Svoz bioopadů
Územní plán obce
Pluhování v obci
Poplatky za odpady
Veřejné osvětlení – Draha
Veřejně prospěšné práce

Usnesení č. 02/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání ZO – body k usnesení.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

Výměna střešních oken budovy školy
➢ Avizovaný havarijní stav pracovníky školy, ale i rodiči.
➢ Obec uvažuje výměnu oken během letních prázdnin, s případnou možnou etapizací
investice do dvou let. Do té doby je třeba zajistit cenu dodávky, která se bude pohybovat
cca 300 tis. Kč.

Usnesení č. 03/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výměny střešních oken budovy školy.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

2.

Dokončení opěrné zdi, kolumbária včetně zábradlí
➢ Snaha o dokončení obnovy areálu kostela sv. Prokopa.
➢ Obec s ohledem na havarijní stav po odstranění hřbitovní zeleně, oddělující starý hřbitov
od nového, započalo práce na opěrné zdi, ve kterém bude umístěno kolumbárium. V roce
2019 budou práce pokračovat.
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➢ Zastupitelstvu byla předložena cenová nabídka na dodávku pískovcového obložení a na
zhotovení zámečnických prací na zábradlí. Celkové náklady uvažované akce se pohybují
ve výši cca 400 – 500 tis. Kč.
➢ Možná dotace – Královéhradecký kraj – POV – účel 1 – 50 % dotace
Usnesení č. 04/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dokončení opěrné zdi, kolumbária včetně zábradlí.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď s kolumbáriem na
obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“ v rámci Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

3.

Dokončení kamenné hřbitovní zdi
➢ V rámci obnovy kostela sv. Prokopa probíhají práce na obnově pláště kostela a obnově
kamenné hřbitovní zdi. Součástí prací nebylo řešení ukončení stávajících kamenných zdí
na východní a jižní straně.
➢ Během obnovy kamenné hřbitovní zdi byla zbourána část zdiva cihelné hřbitovní zdi, která
byla vychýlena. Důvodem bourání byla hrozba samovolného pádu.
➢ Obec oslovila firmu Vše pro stavby s. r. o., která současnou obnovu provádí a jejichž práce
jsou pracovníkem NPÚ hodnoceny jako skvěle odvedené. Dále je pak cílem zachovat
sjednocení prováděné práce, aby nebylo patrné napojení.
➢ Cenová nabídka je stanovena s ohledem na objem práce ve výši 96.687,50 Kč bez DPH,
jedná se o cca 5-6 m zdiva v objemu cca 10 m3.

Usnesení č. 06/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Vše pro stavby s. r. o. na
zajištění zednických prací kamenného historizujícího zdiva ve schválené výši 96.687,50 Kč bez
DPH.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

4.

Obnova hřbitovní zdi – východní strana
➢ Poslední část hřbitovní zdi, která není obnovena, v délce cca 41 m, s předpokladem
celkových nákladů cca 1 mil. Kč.
➢ Možnost ucházet se o dotaci v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR,
dotační titul Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, dotace 70 %, max. 500 tis. Kč.
➢ Další možnost získat dotaci je v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR – Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků v krajině. Podmínky zatím nejsou přesně známé,
budou schváleny v následujících dnech, nejpozději počátkem roku. Předběžně – dle tiskové
zprávy MZE ČR – bude dotace ve výši 70 %, max. 200.000,- Kč.
➢ ZO však bude moci přijmout pouze jednu dotaci, obě nelze kombinovat.
3

Usnesení č. 07/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace obnovy cihelné hřbitovní zdi v rozsahu předložené
dokumentace a navržené etapizace.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 08/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova hřbitovní zdi – východní
část“ v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR, dotační titul Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova hřbitovní zdi – východní
část“ v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v krajině MZE ČR.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

5.

Splašková kanalizace a ČOV – Bezděkov nad Metují – žádost o dotaci KHK pro rok 2019
- Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
➢ Na přelomu roku 2018 a 2019 dojde ke schválení nových pravidel pro rok 2019 pro danou
dotaci.
➢ Předpokládané limitů pro program KHK na rok 2019:
dotace max. 4,5 mil. Kč pro žadatele, kteří spolufinancují své projekty v rámci
OPŽP nebo MZE (v našem případě není problém)
dohromady musí být podpora max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
➢ návrh na podání žádosti po vyhlášení výzvy KHK

Usnesení č. 10/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace a ČOV –
Bezděkov nad Metují“ - dotace KHK pro rok 2019 - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

6.

Revokace usnesení č. 06/02/2018 – vypořádání námitek vlastníka sousední nemovitosti

Usnesení č. 11/06/2018
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 06/02/2018 týkající se vypořádání námitek vlastníka
sousední nemovitosti ve věci stavebního řízení na projekt „Splašková kanalizace a ČOV v obci
Bezděkov nad Metují“.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
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7.

Prodej stavebních parcel – 3. etapa Jižní Čtvrť
➢ v současné době jsou zadány všechny stavební parcely

Usnesení č. 12/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej:
- pozemku p. č. 400/55 o velikost 817 m2 v ceně 408.500,- Kč vč. 21 % DPH paní Aleně Zoubkové
- pozemku p. č. 400/56 o velikost 817 m2 v ceně 408.500,- Kč vč. 21 % DPH manželům Bohdanovi
a Naděždě Fišerovým
- pozemku p. č. 400/57 o velikost 817 m2 v ceně 408.500,- Kč vč. 21 % DPH panu Ladislavu
Kudláčkovi a paní Petře Vojtěchové
- pozemku p. č. 400/61 o velikost 987 m2 v ceně 493.500,- Kč vč. 21 % DPH paní Haně
Gumulákové a panu Markovi Brabencovi
- pozemku p. č. 400/63 o velikost 800 m2 v ceně 400.000,- Kč vč. 21 % DPH panu Martinovi
Špinkovi
- pozemku p. č. 400/64 o velikost 817 m2 v ceně 408.500,- Kč vč. 21 % DPH paní Aleně Špinkové
- pozemku p. č. 400/10 o velikost 824 m2 v ceně 412.000,- Kč vč. 21 % DPH paní Tereze Petříkové
- pozemku p. č. 400/69 o velikosti 841 m2 v ceně 420.500,- Kč vč. 21 % DPH paní Michaele
Rózsové a panu Michalovi Ševčíkovi
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

8.

Rozpočet obce pro rok 2019 – rozpočtové provizorium
➢ byl předložen návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 2019
➢ rozpočtové provizorium je schvalované proto, aby obec mohla v období před schválením
samotného rozpočtu obce na rok 2019 (ten bude předložen k odsouhlasením na
následujícím zasedání ZO) konat svou činnost.

Běžné výdaje a výdaje vyplývající ze smluv a závazků z minulých období:
Předpokládané běžné provozní výdaje včetně úroků
1.800.000,- Kč
splátky dlouhodobých úvěrů
256.000,- Kč
Investice a DRHM – pokračování probíhajících akcí
2.000.000,- Kč
(Infrastruktura Jižní Čtvrť – 3. etapa, ČOV atp.)
Projekční a inženýrská činnost
400.000,- Kč
Předpokládané výdaje celkem
4.456.000,- Kč
Usnesení č. 13/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na 1. čtvrtletí 2019.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
9. Pokyn pro provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2018
➢ starosta obce vydává pokyn pro provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2018 dle
předloženého „Plánu inventur 2018“ ze dne 10. 12. 2018
➢ inventury budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní
směrnice o inventarizaci č.2/2011. Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku,
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závazků a pohledávek budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny ke konci
rozvahového dne, tedy ke dni 31. 12. 2018.
Usnesení č. 14/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení řádné inventarizace k 31. 12. 2018 dle předloženého
„Plánu inventur 2018“.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Body informativní a na vědomí:
1. Rekonstrukce komunikace Machovská Lhota – Bezděkov nad Metují
2. Dešťová kanalizace – Nová Čtvrť
3. Chodníky v obci
4. Obnova kostela sv. Prokopa
5. Jižní Čtvrť – 3. etapa – infrastruktura, prodej + ČOV
6. Svoz bioopadů
7. Územní plán obce
8. Pluhování v obci
9. Poplatky za odpady
10. Veřejné osvětlení – Draha
11. Veřejně prospěšné práce
K bodu č. 1 – Starosta sdělil obecné informace, které k plánované rekonstrukci komunikace na
trase Machovská Lhota – Bezděkov nad Metují obec má. V současné době probíhá realizace
opravy s ročním skluzem, což je způsobeno komplikacemi s obnovou mostků. Obec čeká spousta
omezení, nejen dopravních. Přesnější informace budou k dispozici snad z kraje roku.
K bodu č. 2 – Obec bude řešit výměnu stávající společné dešťové a splaškové kanalizace v úseku
čp. 165 – čp. 111. Jedná se o cca 180 m a předpokládané náklady jsou ve výši 300.000 – 320.000,Kč. Tato kanalizace bude v budoucnu sloužit výhradně jako dešťová.
K bodu č. 3 – Obec si uvědomuje absenci bezpečného prostoru pro chodce, proto připravuje
projekt, který by v závislosti na finančních možnostech – které by částečně mohly být hrazeny
z dotací – řešil výstavbu chodníků. Vlivem rekonstrukce komunikace na trase Machovská Lhota –
křižovatka u OÚ v Bezděkově nad Metují se pokusíme zrealizovat obnovu chodníků „ve středu“.
Bude se jednat o etapu, která by řešila obnovu a zbudování chodníků u čp. 185, podél obchodu k
čp. 165, zároveň obec uvažuje o vybudování parkovacích stání u obchodu – z důvodu zúžení
stávající komunikace zmiňovanou rekonstrukcí SÚS. Zachování prodejny (kde dojde ke změně
vlastníka) je pro obec důležité. Parkovací stání, které je součástí plánů, by mělo sloužit nejen
zákazníkům obchodu, ale také účastníkům sportovních akcí. Návrhové řešení zmiňovaných
chodníkových ploch zveřejníme na webových stránkách obce. Pro realizaci celého řešení
chodníkových těles v této části obci se budeme ucházet o dotaci.
K bodu č. 4 – Do června 2019 by mělo dojít k ukončení veškerých stavebních prací. V tuto chvíli
jsou stavební práce ukončeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Obec počítá
s konáním slavnostní akce – obnova kostela je pro obyvatele významnou akcí.
K bodu č. 5 – V současné době je prodáno 9 stavebních parcel, se zbývajícími zájemci se
domlouvají termíny podpisu smlouvy. Obec bude pro tuto etapu budovat ČOV, která zajistí
kapacitu pro nový počet ekvivalentních obyvatel.
K bodu č. 6 – Kontejner pro svoz bioodpadu se porouchal, v tomto týdnu došlo k jeho opravě.
Poslední svoz bioodpadu se uskuteční v pátek 21. 12. 2018. Další svoz bioopadu budeme řešit
operativně.
K bodu č. 7 – Územní plán bude schválen na prvním zasedání ZO roku 2019.
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K bodu č. 8 – Upozornění a požadavek na občany, aby byla místa připravena k pluhování –
odstranění bariér.
K bodu č. 9 – Poplatky za svoz odpadů nebudeme pro příští rok zvyšovat.
K bodu č. 10 – Veřejné osvětlení v lokalitě Draha budeme řešit, resp. místo bude doplněno o 2
chybějící světla.
K bodu č. 11 – Obec Bezděkov nad Metují bude usilovat o navýšení počtu pracovníků VPP. V tuto
chvíli jich má obec 8.
Diskuse:
Khol – Zareagoval na projekt výstavby chodníků – záměr se mu líbí, ale obává se o existenci
volejbalového hřiště a pískového doskočiště, které by záměrem mělo být odstraněno.
Místostarosta – Jedná se pouze o návrh, obec bude jednat se zástupci TJ Sokol.
Starosta – Pokud zástupci TJ uváží, že zachování doskočiště je nutné, přemístíme jej. Volejbalové
hřiště ohroženo nebude, protože bude chráněno plotem.
Dostál – Líbí se mu bezpečnost dětí vstupem kolmo k hlavní komunikaci. Zároveň navrhuje, aby
byl odstraněn objekt pokladny, kde by vznikl další volný prostor.
Starosta – Jedná se o majetek ve vlastnictví TJ, nemůžeme o tom rozhodovat.
Hubka – Obává se omezení prostoru pro hasiče, kteří hřiště využívají k tréninkům.
Starosta – Jde pouze o vizi, která bude dále diskutována s TJ, a kde mohou zaznít i další požadavky.
Khol – TJ se pravidelně neschází, obává se, že záležitost nebude dostatečně řešena.
Místostarosta – Uklidnil situaci, obec bude celý záměr zodpovědně řešit.
Škop – Neuvažuje obec o odkoupení pozemků před prodejnou?
Starosta – Od nového roku bude prodejna ve vlastnictví nového majitele, nový majitel však
nekupuje všechny pozemky v blízkosti prodejny, některé zůstávají nadále p. Eiglovi. Obec si
nemůže dovolit investovat do majetku ve vlastnictví někoho jiného. Předložený návrh řešení
chodníkových těles v obci již nyní prošel „sítem“ variant, které zohledňují vlastnictví, zájmy
občanů, zákazníků prodejny, návštěvníků hřiště, včetně bezpečnostních opatření.
A. Jirmann – Co bude se stromy za hřbitovní zdí?
Starosta – Dojde ke zdravotnímu prořezu stromů u kostela, tj. i v okolí hřbitova, ale i u rybníků, a
to během 1-3/2019. Tento projekt financuje CHKO Broumovsko.
Dostál – Jak skončil záměr obnovy rybníku na Drahách?
Starosta – Současný systém podpory takových projektů je bohužel velmi nevyhovující/nepasující
na náš záměr. Z toho důvodu prozatím neuvažujeme o obnově.
Místostarosta popřál všem občanům klidné a šťastné Vánoce, ale i vstup do Nového roku, pan
starosta se připojil. Zároveň občanům připomněli, že se na Štědrý den bude v kostele sv. Prokopa
konat Vánoční vytrubování.
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 2047 hodin.

………………………………
Lukáš Petříček
1. ověřovatel

………………………………
Ing. Věra Bílková
2. ověřovatel

………………………………
Eva Gennertová
zapisovatelka

………………………………
Mgr. Miroslav Maroul
starosta obce
7

