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

V ROCE 2019
konaného dne 16. 5. 2019 od 19.00 hodin na sále pohostinství č.p. 32

Přítomni:

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

Zapisovatelka:

Eva Gennertová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Věra Bílková, Lukáš Petříček

Neomluveni:

-----

Omluveni:

Jana Tošovská

Hosté:

-----

Veřejnost:

21 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Ing. Věra Bílková, Lukáš Petříček
Usnesení č. 01/02/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu z 1. zasedání ZO v roce 2019 konaného dne 7. 2. 2019
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracována – viz. body informativní a na vědomí.
III. Program zasedání (návrh):
Body k usnesení:
1.
2.
3.
4.

Účetní závěrka obce za rok 2018
Závěrečný účet obce na rok 2018
Žádost o koupi pozemku p. č. 493/5, 493/1 a 493/3 v k. ú. Bezděkov nad Metují
Žádost o koupi pozemku p. č. 493/5 v k. ú. Bezděkov nad Metují

Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9418003037/4000219948
Směrnice č. 1/2019 – Pokyny pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Dodávka technologie a elektrotechnologie pro stavbu „ČOV – 3. etapa lokality Jižní Čtvrť“
Směna pozemků
Přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci „Opěrná zeď s kolumbáriem na
obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“
10. Lesní infrastruktura
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení č. 02/02/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

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

Účetní závěrka obce na rok 2018
➢ je předložena účetní závěrka obce Bezděkov nad Metují za rok 2018 včetně povinných
příloh

Usnesení č. 03/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e předloženou účetní závěrku za rok 2018.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

2.

Závěrečný účet obce na rok 2018
➢ Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce po dobu
15 dnů před konáním zasedání ZO, zastupitelům byly taktéž předloženy všechny
povinné náležitosti a přílohy

Usnesení č. 04/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e předložený návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce „s výhradou“ a zároveň přijímá nápravné
opatření méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

3.

Žádost o koupi pozemku p. č. 493/5, 493/1 a 493/3 v k. ú. Bezděkov nad Metují
➢ žádost byla podána 8. 4. 2019 vlastníkem sousedního pozemku p. č. 493/4 v k. ú.
Bezděkov nad Metují – panem Valentinem Dzjubinskijem
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Usnesení č. 05/02/2019
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e prodej pozemků p. č. 493/5, 493/1 a 493/3 vše
v k. ú. Bezděkov nad Metují, které jsou ve vlastnictví obce.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

4.

Žádost o koupi pozemku p. č. 493/5 v k. ú. Bezděkov nad Metují
➢ žádost byla podána 9. 4. 2019 vlastníky sousední nemovitosti čp. 76 v k. ú. Bezděkov
nad Metují – manželé Jana a Josef Machulovi

Usnesení č. 06/02/2019
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e prodej pozemku p. č. 493/5 v k. ú. Bezděkov nad Metují,
které je ve vlastnictví obce.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

5.

Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9418003037/4000219948
➢ obec realizovala v roce 2018 výstavbu domovních plynových přípojek v lokalitě Jižní
Čtvrť – 3. etapa
➢ dne 15.9.2018 byla uzavřena Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č.
9417001988/2017/4000210757/084 se společností GasNet s. r. o.
➢ společnost GasNet s. r. o. je provozovatelem distribuční soustavy
➢ roční nájemné činí 10.311, - Kč

Usnesení č. 07/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
č. 9418003037/4000219948 se společností GasNet, s. r. o.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

6.

Směrnice č. 1/2019 – Pokyny pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků
➢ účelem vypracování je správný a jednotný postup pro poskytování osobních ochranných
prostředků zaměstnanci při práci

Usnesení č. 08/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e směrnici č. 1/2019 – Pokyny pro poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
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7.

Dodávka technologie a elektrotechnologie pro stavbu „ČOV – 3. etapa lokality Jižní
Čtvrť“
➢ dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu byli osloveni tři potencionální
dodavatelé technologie a elektrotechnologie pro stavbu „ČOV – 3. etapa lokality Jižní
Čtvrť“ – Voda CZ, Rec.ing, Ekomonitor vodní zdroje
➢ občanům byly předloženy výkresy stavby
➢ umístění ČOV cca 100 m pod stávající ČOV v lokalitě Jižní Čtvrť
➢ nejnižší nabídku předložila společnosti Voda CZ ve výši 698.559,91 Kč
➢ snaha zrealizovat do konce července 2019

Usnesení č. 09/02/2019
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í informaci o postupu přípravy stavby „ČOV – 3. etapa
lokality Jižní Čtvrť“.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

8.

Směna pozemků
➢ obec Bezděkov nad Metují je vlastníkem pozemku p. č. 163/7 v k. ú. Bezděkov nad
Metují, který částečně a dlouhodobě užívá rodina Bornova
➢ obec uvažuje výstavbu chodníků na části pozemků p. č. 163/2 ve vlastnictví pana
Václava Borny a pozemku p. č. 169/1, který vlastní pan Miloš Borna
➢ předběžně by oba vlastníci souhlasí se směnou pozemků
➢ je třeba připravit geodetické zaměření a zveřejnit záměr směny pozemků, to bude
předmětem příštího zasedání

Usnesení č. 10/02/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e starostu obce přípravou směny pozemků dle předloženého
návrhu.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

9.

Přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci „Opěrná zeď s kolumbáriem
na obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“

Usnesení č. 11/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt
„Opěrná zeď s kolumbáriem na obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“ ve výši 421.000, - Kč.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
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10. Lesní infrastruktura
Usnesení č. 12/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Stolové hory na
projekt opravy lesní cesty a propustku.
Pro: 8

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Body informativní a na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rekonstrukce areálu kostela sv. Prokopa
3. etapa lokality Jižní Čtvrť
Výměna stoky D-7 – dešťová kanalizace
Rekonstrukce silnice Bezděkov nad Metují – Machov – Karlów
Splašková kanalizace a ČOV v Bezděkově nad Metují
Rozpočtové opatření č. 1-3
Volby do Evropského parlamentu
Sběr železného šrotu
Dětský den

K bodu č. 1 – V areálu kostela sv. Prokopa je možné zaznamenat barevnost. Termín dokončení je
uvažován s počátkem prázdnin. Starosta obce shrnul postup stavebních prací nejen na objektu
kostela, ale i v prostoru hřbitova. Jak bylo zmíněno, obec získala dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na vybudování kolumbária, nyní čeká na vyjádření MMR, zda podpoří
záměr výstavby cihelné hřbitovní zdí na východní straně. Případně bude obec hledat další zdroje
financování. Starosta obce dále zmínil úvahu vybudování chodníků a jejich postupné dokončení
v závislosti na finančních možnostech obce.
K bodu č. 2 – Stavební parcely v lokalitě Jižní čtvrť jsou v tuto chvíli všechny prodané, někde již
probíhá výstavba rodinných domů. Obec má lokalitu částečně zkolaudovanou – vodovodní řád a
plynovod. Dočasným řešením je povrch komunikace z recyklátu. Obec přistoupí k realizaci
finálního povrchu tehdy, až bude dokončena převážná část rodinných domů.
K bodu č. 3 – SÚS požadovala opravu stoky D-7, která slouží jako dešťová kanalizace pro rodinné
domy i odvodnění komunikace. Podél komunikace bude v některých úsecích umístěna obruba,
s čímž souvisí i záměr vybudování chodníkového tělesa. O jeho umístění se jedná s vlastníky
sousedních nemovitostí. Jako přílož do stávajícího výkopu (stoka D7) se umísťuje příprava nového
veřejného osvětlení, včetně zemnících pásek, telekomunikační kabel, optický kabel pro
vysokorychlostní internet a vysokotlaká kanalizace pro ČOV z lokality Jižní čtvrť.
K bodu č. 4 – Od počátku června začnou přípravy pro zahájení rekonstrukce komunikace Bezděkov
nad Metují – Machov – Karlów, kterou bude provádět firma Eurovia. Harmonogram stále nebyl
předložen, stejně tak termíny uzavírek a objízdné trasy.
K bodu č. 5 – Veřejná zakázka byla dnes zveřejněna. Termín předkládání nabídek je stanoven na
14.6.2019. Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Na příštím veřejném
zasedání zastupitelstva obce bude jedním bodem programu právě výsledek tohoto výběrového
řízení, který bude záviset na akceptovatelnosti nabídkové ceny. Předpokládaná cena zakázky je
stanovena na cca 66 mil. Kč bez DPH.
K bodu č. 6 – Byla předložena rozpočtová opatření – č. 1 k 28.2.2019, č. 2 k 31.3.2019 a č. 3
k 30.4.2019.
K bodu č. 7 – Informace o volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat 25. – 26. 5.
2019.
K bodu č. 8 – SDH Bezděkov nad Metují pořádá ve čtvrtek 23.5.2019 sběr železného šrotu.
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K bodu č. 9 – Obec Bezděkov nad Metují ve spolupráci s místním spolkem Ženy v akci pořádá
dětský den na téma „Sněhurka a sedm trpaslíků“, jehož součástí je i pohádková show. Akce se
koná v neděli 26.5.2019 od 14 hodin na hřišti – při nepřízni počasí na sále Vojtěchova pohostinství.
Diskuse:
Škop – Co je nového kolem hospody?
Starosta – Prozatím obec plánuje i nadále provozovat pohostinství v tomto duchu, jako tomu je
nyní. V případě, že by o pronájem někdo projevil zájem, tak bychom občany informovali.
Místostarosta – Poděkoval všem, kteří se na provozu podílejí.
Krista – Rád by se ještě vrátil k tématu chodníky v obci. On sám je podporovatelem tohoto záměru,
přesto k četným diskuzím a nesrovnalostem mezi sousedy navrhuje setkání obce se všemi vlastníky
dotčených pozemků.
Kohl – Nerozumí, proč u pana Vernera je chodník bez zeleného pásu.
Starosta – Souhlasil se společným setkáním, kde si vyjasníme všechny nesrovnalosti či nejasnosti,
domluvíme termín a budeme Vás kontaktovat.
Krista – Barva kostela bude zelená?
Starosta – Ano, barva kostela je již z jižní strany částečně nanesena a bude v odstínu zelené, resp.
olivové tak, jak tomu bylo původně – což je doloženo vzorky omítky a odbornou studií.
Místostarosta – Diskuze na téma barevnosti fasády byly dlouhé. Velkou váhu mají slova
pracovníka Památkové péče, který je v mnoha ohledech velmi vstřícný. S barevností jsme původně
zcela nesouhlasili, nyní barvu považujeme za správnou.
Starosta – Památkáři chrání i původní fasádu (historická hodnota).
Beran – Cena stočného se bude měnit, když vzrostou náklady na výstavbu ČOV v lokalitě JČ?
Starosta – Náklady se rozhodně měnit nebudou. Zůstane zachován stávající systém.
Beran – Kanál u hospody je ve špatném stavu. Je možné ho spravit?
Starosta – Pokusíme se zjistit více a opravit.
Kosinková – Pan Netresta informoval starostu o nakloněném stromu na Mýtě – vhodné ho
odstranit.
Starosta – Zajistí. Dále informoval o tom, že náklady na porážku dřevin na Mýtě dosáhly cca
120 tis. Kč.
Kosinková – Na dolním hřbitově je rozbitý kohoutek na vodu – požadavek na opravu.
Starosta – Zkusíme to vyřešit.
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 2020 hodin.

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

………………………………
Lukáš Petříček
2. ověřovatel

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

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