Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2020
konaného dne 20. 2. 2020 od 19.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32

Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Martin Jirmann, Eva Gennertová, Pavel Jansa,
Lukáš Němec, Ing. Věra Bílková, Martin Moravec, Jana Tošovská,
Lukáš Petříček
/9 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Omluveni:

----

Zapisovatelka:

Eva Gennertová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Věra Bílková, Jana Tošovská

Veřejnost:

38 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Ing. Věra Bílková, Jana Tošovská
Usnesení č. 01/01/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu ze 6. zasedání ZO v roce 2019 konaného dne 12. 12. 2019
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracovaná.
III. Program zasedání (návrh):
Body k usnesení:
1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Žádost o dotaci v rozpočtu Královéhradeckého kraje – program „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
3. Žádost o dotaci v rámci dotačního programu MZE na projekt „Obnova sousoší a soch
v okolí kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“
4. Doplněk Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (bez vypořádání) na nákup knih do
výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci regionálních knihovnicích
služeb
5. Smlouva č. 12781811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
6. Záměr práva stavby – zatížení obecní nemovitosti
7. Záměr nájmu hmotné nemovité věci – kolumbárium

8. Uzavření smluv s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou chodníků
9. Žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje – program „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
Usnesení č. 02/01/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

Rozpočet obce pro rok 2020
➢ Rozpočet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce obce dne 4. 2. 2020 a vychází
z platného rozpočtového výhledu obce.

Usnesení č. 03/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Bezděkov nad Metují jako schodkový, a to
s celkovými příjmy rozpočtu ve výši 30.945.023,00 Kč, financováním ve výši 4.942.797,59 Kč,
celkovými výdaji rozpočtu ve výši 48.569.831,66 Kč a financování ve výši 17 024 808,66 – z toho
zapojení přebytku minulých let ve výši 4.942.797,59, smluvně zabezpečený úvěr ve výši
13.605.051,07 a splátkami úvěru ve výši 923.040,00 Kč. Současně Zastupitelstvo obce schvaluje
paragrafy jako závazné ukazatele rozpočtu.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
2.

Žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje – program „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
➢ Obec Bezděkov nad Metují v souvislosti s realizací projektu „Bezděkov nad Metují –
splašková kanalizace a ČOV“ připravuje žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje, která je určena mimo jiné i na podporu financování vlastního podílu projektů
z jiných dotačních programů.
➢ Žádost o dotaci je třeba podat nejpozději do 29. 3. 2020. Požadavek na dotaci z programu
bude ve výši 3 mil. Kč.

Usnesení č. 04/01/2020
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje –
program „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
s požadavkem na podporu projektu ve výši 3 mil. Kč.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
3.

Žádost o dotaci v rámci dotačního programu MZE ČR na projekt „Obnova sousoší a
soch v okolí kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“
➢ Projekt zahrnuje obnovu:
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- sochy sv. Jana Nepomuckého
- sousoší Ukřižování se sv. Václavem a sv. Vojtěchem
- sochy Panny Marie
- dvě sochy andělů
➢ Celkové náklady akce jsou ve výši 284.900 Kč, požadavek na dotaci je ve výši
199.430 Kč, tj. 70 %.
Usnesení č. 05/01/2020
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MZE ČR
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků v krajině na projekt „Obnova sousoší a soch
v okolí kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
_____________________________________________________________________________
4.

Doplněk Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (bez vypořádání) na nákup knih do
výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci regionálních
knihovnických služeb
➢ Příspěvek poskytován každoročně, a to dle aktuálního počtu obyvatel – 11,- Kč/obyvatel
➢ Celková výše příspěvku je pro rok 2020 ve výši 6.556, - Kč.

Usnesení č. 06/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření Doplňku Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
(bez vypořádání) na nákup knih do výměnného fondu Knihovny města Police nad Metují v rámci
regionálních knihovnických služeb pro rok 2020 ve výši 6.556, - Kč.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
5.

Smlouva č. 12781811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
➢ Podpora projektu „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“
➢ Dotace ve výši 41.346.851, - Kč

Usnesení č. 07/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 12781811 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
6.

Záměr práva stavby
➢ žádost manželů Pražákových – rodinný dům čp. 179 – uložit kanalizační přípojku od st.
p. č. 337 – zahradní chatka bez čp/če na pozemku p. č. 284/4 – ostatní plocha ve
vlastnictví obce

Usnesení č. 08/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr práva stavby – zatížení obecní nemovitosti.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
7.

Záměr nájmu hmotné nemovité věci – kolumbária
➢ 48 kójí kolumbária na pozemku parc. č. 277/1 v k. ú. Bezděkov nad Metují
➢ nájem 120,- Kč/kóje/rok

Usnesení č. 09/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr nájmu hmotné nemovité věci.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
8.

Uzavření smluv s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou chodníků
➢ Uzavření budoucích kupních/směnných smluv s vlastníky nemovitostí, kterých se
dotýká budoucí výstavba chodníků v obci
➢ Záměry byly zveřejny

Usnesení č. 10/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e koupi:
- části pozemku p. č. 287/7 o velikosti 53,32 m2 v ceně 3.380, - Kč vč. 21 % DPH panu
Mgr. Miroslavu Maroulovi a panu MgA. Martinu Maroulovi;
- části pozemku p. č. 290/11 o velikosti 65,28 m2 v ceně 3.917, - Kč vč. 21 % DPH manželům
Heinzelovým;
- části pozemku p. č. 290/12 o velikosti 33,35 m2 v ceně 2.001, - Kč vč. 21 % DPH panu
Luďkovi a Jaroslavu Mitiskovi;
- části pozemku p. č. 290/13 o velikosti 36,87 m2 v ceně 2.212, - Kč vč. 21 % DPH panu Pavlovi
Kohlovi;
- části pozemku p. č. st. 254 o velikosti 26,68 m2 a pozemku p. č. 290/4 o velikosti 7,58 m2,
v ceně 2.056, - Kč vč. 21 % DPH panu Jiřímu Kristovi;
- části pozemku p. č. st. 210 o velikosti 8,71 m2 a pozemku p. č. 290/1 o velikosti 34,55 m2,
v ceně 2.596, - Kč vč. 21 % DPH panu Václavu Vernerovi;
- části pozemku p. č. 206/7 o velikosti 19,86 m2 v ceně 1.192, - Kč vč. 21 % DPH panu Miloši
Zítkovi;
- části pozemku p. č. st. 6 o velikosti 5,40 m2 v ceně 324, - Kč vč. 21 % DPH panu Janu
Kynclovi;
-

části pozemku p. č. 169/2 o velikosti 30,55 m2, pozemku p. č. st. 261 o velikosti 14,36 m2 a
pozemku p. č. 169/3 o velikosti 6,10 m2, v ceně 3.061, - Kč vč. 21 % DPH manželům
Sádovským;

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e směnu:
- pozemku p. č. 163/13 o velikosti 84 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 163/7 a je ve
vlastnictví obce, za pozemek p. č. 169/4 o velikosti 113 m2, který vznikl oddělením z pozemku
p. č. 169/1 a je ve vlastnictví Miloše Borny, obec doplatí 1.740, - Kč vč. 21 % DPH;
- pozemku p. č. 163/12 o velikosti 53 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 163/7 a je ve
vlastnictví obce, za pozemky p. č. 163/11 o velikosti 6 m2 a p. č. 163/10 o velikosti 81 m2,
4

-

které vznikly oddělením z pozemku p. č. 163/2, vše ve vlastnictví Václava Borny, obec doplatí
2.040, - Kč vč. 21 % DPH;
pozemku p. č. 292/65 o velikosti 33 m2, který je ve vlastnictví obce, za část pozemku p. č.
290/3 o velikosti 40,04 m2, který bude oddělen po realizaci stavby chodníků a je ve vlastnictví
pana Josefa Petříčka, pan Petříček doplatí 73,- Kč vč. 21 % DPH.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________________________________________________
Žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje – program „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – 20ZPD09“

9.

➢ Obec Bezděkov nad Metují v souvislosti s přípravou projektu „Bezděkov nad Metují –
splašková kanalizace a ČOV“ připravuje žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje, která je určena mimo jiné i na podporu financování vlastního podílu projektů
z jiných dotačních programů.
➢ Je navrženo podání žádosti pro rok 2020 na uvedený dotační program s tím, že v případě
udělení dotace ZO souhlasí s jejím přijetím.
Usnesení č. 12/01/2020
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje –
program „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod –
20ZPD09“ s požadavkem na podporu projektu ve výši 3 mil. Kč a v případě přidělení s jejím
přijetím.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
Body informativní a na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Stavba kanalizace a ČOV
Kanalizační přípojky k pozemkům, které nejsou zastavěny
Rozpočtové opatření č. 11 k 31. 12. 2019
Bezděkovský masopustní rej
Uzavřený obecní úřad

K bodu č. 1 – Stavba kanalizace probíhá dle aktualizovaného harmonogramu. Stavební firma
připravuje úplnou uzavírku Kalabonu, a to od dubna do října 2020. Občanům obce bude umožněno
projet před zahájením prací, tj. do 7 hodin, odpoledne tomu bude obdobně, v závislosti na
probíhajících pracech. Občanům obce budeme nejspíš vystavovat kartičky na SPZ vozidla, ještě
bude upřesněno.
K bodu č. 2 – S ohledem na udržitelnost projektu dotovaného ze státních financí, nebude možné
po dobu min. 10 let vstupovat např. do objektu opravených komunikací, ale také kanalizačních
stok. Z toho důvodu obec apeluje na občany, kteří ve výhledu 10-15 let plánují na svých pozemcích
stavbu rodinného domu, aby s obcí jednali o případné přípravě kanalizační přípojky pro tyto
pozemky. Financování nákladů s tímto souvisejících však bude na jednotlivých žadatelích.
K bodu č. 4 – V sobotu 22.2.2020 se uskuteční Bezděkovský masopustní rej. Všichni jsou srdečně
zváni, k tanci a poslechu zahraje skupina BTK.
K bodu č. 5 – Ve středu 26. 2. 2020 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen – konání každoročního
přezkoumání hospodaření obce (auditu).
______________________________________________________________________________
Diskuze:
V. Petříček – Neuvažuje obec o umístění zrcadla u domu čp. 114? Špatné rozhledové poměry.
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Starosta – Obec byla v rámci kolaudace komunikace pro Jižní Čtvrť upozorněna, že zeleň v tomto
místě nesmí přesáhnout výšku 70 cm, což umožňuje v daném místě dostatečné rozhledové poměry.
Nicméně je na majitelích pozemků, aby toto dodržovali. Vlastníci pozemků, kterých se to týká –
napříč obcí bychom nalezli více takových křižovatek – jsou pravidelně informováni. Nicméně obec
teprve poté, co bude výška 70 cm dodržena a rozhledové poměry budou i nadále špatné, bude o
usazení zrcadla uvažovat. Dále v dohledné době obec navštíví dopravní inspektor p. Kult, který
projde obec a doporučí nápravu některých míst tak, aby vyhovovala dopravním předpisům.
Dubišar – Upozornil na jedno otočené zrcadlo v křižovatce U Lva.
Starosta – Jedná se o zrcadlo umístěné SÚS KHK, a to v rámci rekonstrukce silnice. Není naším
majetkem.
Tošovský – Informoval, že v daném místě jde o soukromý pozemek, a dále umístění není vhodné
s ohledem na vzrostlou zeleň. Nicméně zrcadlo je pořízeno v rámci dotace na rekonstrukci
komunikace, tudíž muselo být umístěno.
Škop – Nemá obec možnost nabídnout ubytování stávajícím majitelům obchodu? Paní je těhotná,
bytové podmínky jsou pro ně velmi nevhodné.
Starosta – Mnohokrát jsme diskutovali, především s minulými majiteli. Nicméně obec v tuto chvíli
nemůžu nabídnout žádné bytové prostory, které by byly vhodné a volné. Dům s pečovatelskou
službou je v tuto chvíli obsazen osobami, které splňují požadavky pro umístění v tomto typu
podporovaného bydlení, a to na dobu neurčitou. Starosta dále zmínil o možnosti získání dotace na
kopii bytového domu, který obec vlastní a je připravena na další výstavbu, nicméně jsme omezeni
finančními prostředky.
Borna – Upozornil, že při troše sněhu na silnici není nově vybudovaný ostrůvek u autobusové
zastávky naproti obchodu vidět – hrozba nehody. Navrhuje ostrůvek označit nějakou značkou.
Starosta – Souhlasil, sám si toho je vědom. Nicméně ostrůvek je součástí stále nedokončené
rekonstrukce silnice ve vlastnictví kraje. Nicméně požadavek přetlumočí kompetentním osobám.
Borna – Dále měl výhrady k podobě obruby při výjezdu do křižovatky U Lva od jejich RD.
Starosta – Jedná se o stejný případ. Obruba je osazena dle projektové dokumentace KHK, obec
nemá možnost toto změnit. Na podobu obruby jsme již několikrát upozorňovali.
Místostarosta – Výčep pohostinství bude v neděli uzavřen. Pozval přítomné na sobotní masopustní
rej.
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 1955 hodin.

………………………………
Ing. Věra Bílková
1. ověřovatel

………………………………
Jana Tošovská
2. ověřovatel

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

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