Zápis

z ve ejného zasedání zastupitelstva obce B estek konaného dne 15.10.2012
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Výstavba kanalizace v obci
Zám r pronájmu nemovitosti
Zm na rozpo tu . 3/2012
Finan ní dary
Diskuze nad rámec rozpravy
Záv r

•

Bod 1 – Zahájení
Starosta zahájil zasedání v 17:10 hod. P ítomno 5 len zastupitelstva obce: p.
Grebení ek, Ing. Jur a, RNDr. Krušina, MUDr. Píšt k a Ing. Trávní ek. Zasedání je
usnášení schopné. Starosta sd lil, že Mgr. Chromek a p. Hrabec se dostaví pozd ji.
Starosta p ivítal p ítomné. Pozvánka byla zve ejn na na ú ední desce a to i
v elektronické podob dne 5.10.2012. Dne 7.10.2012 byly veškeré materiály
k projednání doru eny i všem len m zastupitelstva.
ídícím sch ze byl navržen RNDr. Krušina. Pro hlasovalo 5 zastupitel , proti 0,
zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.
Ov ení zápisu: zápis byl zapisovatelkou vypracován 26.9.2012, dne 1.10.2012 byl
odsouhlasen starostou, dne 2.10.2012 byl podepsán ov ovatelem p. Hrabcem a dne
3.10.2012 ov ovatelem p. Grebení kem. Oba ov ovatelé nem li k zápisu žádné
podstatné p ipomínky. Taktéž z ostatních len zastupitelstva a z ad ob an v i
zápisu nem l nikdo p ipomínky. Zápis byl ov en v 10-ti denní lh t po konání
zastupitelstva.
V 17:13 hod se dostavil BcA. Crla – p ítomno 6 len zastupitelstva.
Zp sob hlasování byl navržen starostou obce aklamací. Pro hlasovalo 6 zastupitel ,
proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.
Usnesení bylo navrženo schválit po každém bodu jednání. Pro hlasovalo 6 zastupitel ,
proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.
Zapisovatelem byl navržen místostarosta Mgr. Chromek, který se funkce ujme po
svém p íchodu, do p íchodu místostarosty zápis provede starosta obce. Pro návrh
hlasovalo 6 zastupitel , proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.
Ov ovateli zápisu byli navrženi BcA. Crla a Ing. Jur a. Pro hlasovalo 6 zastupitel ,
proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.

•

Bod 2 – Schválení programu
Návrh programu p ednesl starosta obce. Vzhledem k požadavku pracovník KÚZK,
kte í na obci provád li v minulém týdnu kontrolu hospoda ení obce, starosta doporu il
dopln ní programu o projednání zm ny . 3 rozpo tu obce na rok 2012. Pro dopln ní
hlasovalo 6 len zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl p ijat. Vzhledem
k zjednodušení vyplácení do konce roku 2012 starosta doporu il schválit n které
finan ní dary pro ob any obce. Pro dopln ní programu o tento bod hlasovalo 6 len
zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl p ijat.
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•

Bod 3 – Volba návrhové komise
P ed volbou návrhové komise se v 17:20 dostavil Mgr.Chromek, který byl vyrozum n
o tom, že provede zápis z jednání zastupitelstva s tím, že do této chvíle zápis provede
starosta obce. Vzáp tí se v 17:21 dostavil p. Hrabec – jednání je p ítomno 8 len
zastupitelstva.
Návrhová komise byla navržena ve složení : p edseda MUDr. Píšt k, lenové p.
Grebení ek a Ing. Trávní ek. Pro hlasovalo 8 zastupitel , proti 0, zdrželi se 0. Návrh
byl p ijat.

•

Bod 4 – Výstavba kanalizace v obci
Usnesením . 40/2012 byla schválena zm na bankovní záruky za úv r u SFŽP
z pen žitého pln ní na zástavu nemovitostí a to budovou školy .p. 102. Tato zm na je
již prakticky ze SFŽP odsouhlasena, SFŽP p ipravil návrh zástavní smlouvy a
požaduje, aby zastupitelstva jednotlivých obcí schválila text zástavní smlouvy (tvo í
p ílohu pozvánky). Protože obec v letošním i p íštím roce splácí tém 8 tis. K
m sí n za bankovní záruku eské spo iteln , a celková výše bankovní záruky p i
pen žitém pln ní za 10 let iní skoro 600 tis. K , je nutné co nejd íve schválit zástavní
smlouvu tak, aby ji starosta obce mohl co nejd íve zaslat na SFŽP se všemi
pot ebnými doklady, tedy i s usnesením o schválení zástavní smlouvy.
Návrh usnesení p ednesl MUDr. Píšt k: Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. k)
zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje zástavní
smlouvu . 09047683 – Z 3, jíž Obec B estek zastavuje za úv r ze SFŽP ve výši
10.536.532,37 K poskytnutý Svazku obcí istý Zlechovský potok sv j nemovitý
majetek a to: pozemky parc. . st. 111, st. 123 a parc. . 141 a stavby .p. 102
umíst né na pozemku parc. . st. 111 a budovu bez .p. umíst né na pozemku parc. .
st. 123, a to vše v k.ú. B estek. Zastupitelstvo obce pov uje starostu obce podpisem
zástavní smlouvy.
Pro návrh hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.
Na každém zasedání zastupitelstva se eší stav komunikací v obci po stavb
kanalizace. Sou ástí projektové dokumentace je p esný popis skladby výkopu a tzv.
definitivní podoba zapravení komunikace. Ta v naší obci v úsecích, kde krajské silnice
byly již rekonstruovány v minulosti, spo ívá v položení konstruk ní vrstvy ve výkopu
a v položení 5 cm asfaltobetonu v celé ší i vozovky, tj. od obruby po obrubu. Projekt
ne eší frekvenci dopl ování podloží ve výkopu, a protože je jasné, že v nivelet
výkopu dochází k pokles m podloží, jeho dopl ování vícemén záleží na dobré v li
zhotovitele, která je pouze limitována sjízdností komunikace, což krom správce
komunikace ( SZK) hlídá p íslušný správní orgán (M Ú Uh. Hradišt ).
Starosta obce rozd lil krajské komunikace dot ené výstavbou kanalizace na 5 úsek .
Úsek na Záuli í je v katastrofálním stavu, je zpracována projektová dokumentace
sanace, která bude spo ívat v celkové oprav silnice v etn „kufru“ a zásah 30 cm do
podloží. Tyto náklady se podle projektu budou pohybovat kolem 5-6 mil. K – záleží
na délce komunikace. Jestliže se naleznou finan ní prost edky, musí být tento úsek
realizován co nejd íve, tedy pokud možno již v roce 2013. Druhým úsekem jsou
Hrani ky, kde v sou asné dob probíhá výstavba. Vzhledem k odbornosti provád cí
firmy se nep edpokládají zásadní problémy v této ásti v souvislosti s výstavbou.
Nicmén tento úsek již p ed zahájením výstavby kanalizace vykazuje havarijní stav a
velkým úsp chem obce je, že majetkový správce p islíbil realizaci celkové
rekonstrukce silnice a za adil tuto stavbu do plánu investic Zlínského kraje na období
2013 – 2015. Z tohoto d vodu je zbyte né do opravy této silnice po výstavb
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kanalizace vnášet jakékoli finan ní prost edky – bude provád no dosypávání rýhy do
nivelety vozovky.
To samé jako u silnice III/4222 na Hrani kách platí i na Záhumní v úseku od domu
.p. 223 (Pietroschovi) po d m d m .p. 313 (Št pitovi) – vzhledem k havarijnímu
stavu tohoto úseku je nutné vynaložit úsilí, aby tento krátký úsek byl zrekonstruován
také co nejd íve.
tvrtým úsekem jsou dv zúžené ásti silnice III/4223 na Záhumní, které jsou zásadn
poškozeny výstavbou kanalizace a které zp sobují primární problémy s pr jezdností
vesnice. Po dohod se zhotovitelem stavby kanalizace se doporu uje v tomto úseku
provést ješt do konce roku 2012 definitivní úpravu v rýze výkopu kanalizace
položením dvou vrstev asfaltobetonu. Protože v p íštím roce se musí podle podmínek
SZK provést obnova povrchu vozovky v celé ší i, pro obec by to znamenalo
vícepráci, která bude spo ívat v odebrání 5 cm vrstvy vozovky ve výkopu a položení 5
cm vrstvy balené ve výkopu – ostatní náklady ponese IMOS. Tato technologie by
znamenala, že by se podstatným zp sobem zkvalitnil stav vozovky v t chto úsecích.
IMOS p edložil i cenovou nabídku t ech variant opravy (jen v rýze výkopu,
s vypln ním spár asfaltovou zálivkou a s p ekrytím jednotlivých vrstev „zámkem“).
Nejdražší varianta se zálivkou a zámkem by jen v úsecích rekonstrukce cca 300 m
délky silnice III/4223 stála 732 tis. K bez DPH, nejlevn jší 473 tis. K bez DPH.
Starosta obce po jednání se zhotovitelem ješt provedl vyškrtání n kterých
nadbyte ných položek, takže výsledná cena byla 403 tis. K bez DPH, tj. cca 485 tis.
K s DPH. Sou ástí opravy podélné rýhy po kanalizaci bude také oprava všech
dlouhých p í ných kanaliza ních p ípojek a obetonování šachet v úseku od mostu p es
Zlechovský potok po d m .p. 313 (Št pitovi). Tím by se prakticky Záhumní
zpr jezdnilo jedním jízdním pruhem.
Pátým úsekem je zbývající úsek silnice III/4223 na Záhumní v ásti dot ené
kanalizací, kde není zúžení silnice. Zde se provede zapravení p í ných delších
p ípojek stejným zp sobem jako v zúženém úseku na Záhumní a podobn jako na
Hrani kách se bude pouze dopl ovat niveleta vozovky.
D vodem takto navržené rekonstrukce jsou finan ní možnosti obce. Starosta jen
upozornil, že v sou asné dob není z ejmé financování víceprací na stavb kanalizace
a vzhledem k anomálii na Záuli í to bude znamenat zna né finan ní prost edky.
Navíc smlouva s SZK o provedení opravy silnic III/4222 na Hrani kách a III/4223
na Záhumní bude znamenat také náklady obce, nebo obec bude financovat obruby a
chodníky p i krajské silnici. Financování víceprací bude p edm tem dalších jednání
lenských obcí svazku istý Zlechovský potok, nicmén se dá o ekávat, že B estek
ponese hlavní finan ní tíhu, nebo v tší ást víceprací souvisí se stavbou kanalizace
v naší obci. Proto je nutné minimalizovat veškeré náklady obce (tedy i na opravu
silnic). Na základ t chto skute ností proto starosta navrhuje, aby obec vy lenila na
opravu silnic po stavb kanalizace z rozpo tu obce na rok 2012 ástku do 500 tis. K
na opravu silnice III/4223 v zúžených úsecích na Záhumní a na opravu silnice po
p ípojkách v celém úseku krajské silnice na Záhumní.
Do diskuze k tomuto bodu se zapojil MUDr. Píšt k s dotazem, zda se jedná o stejnou
vysprávku v ulici Záhumní, která se jen asov posunula oproti p vodnímu termínu?
Starosta odpov d l, že ano, jen obec zaplatí odstran ní 5 cm z výkopu a 5 cm balené.
Další dotaz vznesl pan Pítr, zda t ch 10,5 milionu je na vícepráce? Starosta odpov d l,
že ne.
Návrh usnesení p edložil MUDr. Píšt k: Zastupitelstvo obce B estek podle § 84 odst.
1 schvaluje vy len ní finan ních prost edk ve výši 500 tis. K z rozpo tu obce
B estek na rok 2012 na provedení provizorních oprav krajských komunikaci v obci a
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to v následujícím rozsahu: zapravení podélných rýh asfaltobetonem mezi šachtami
Š123 a Š127, mezi šachtami Š132 až Š137 a všech dlouhých p í ných kanaliza ních
p ípojek v silnici III/4223 na Záhumní.
Pro návrh hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl p ijat

• Bod 5 – Zám r pronájmu nemovitosti

Na posledním zasedání zastupitelstva p. Grebení ek p ipomn l, že je nutné ešit stav
domu .p. 113. Nyní se objevila možnost pronajmout d m .p. 113 zájemci, který
hodlá opravit d m k bydlení. Vzhledem k ustanovení zákona o obcích je zapot ebí
nejprve schválit zám r pronájmu, na základ schválení zám r zve ejnit na ú ední desce
po dobu nejmén 15 dn tak, aby byly zachovány rovné p íležitosti, a teprve pak na
základ jednotlivých nabídek zastupitelstvo m že o pronájmu rozhodnout a stanovit
jeho podmínky.
Je však nutné již te se zamyslet nad podmínkami pronájmu. Na jedné stran nájemce
musí do opravy nemovitosti vložit v tší finan ní prost edky a nemovitost z stane
vlastnictvím obce. Z tohoto d vodu by v i nájemci m lo být stanoveno symbolické
nájemné. Na druhou stranu si nikdo nem že být jist, že k obnov obecního majetku
skute n dojde a zda v pot ebné kvalit , takže obec nem že v první fázi objekt
pronajmout na delší dobu. Nicmén v této fázi se schvaluje pouze zám r pronájmu a
z hlediska obce není d vodu zám r pronájmu neschválit.
K projednávanému bodu vystoupil Ing. Trávní ek, jaký má obec zám r s uvedenou
nemovitostí: Existují možnosti pronájmu, prodeje a demolice. Zda by obec nem la
zvážit demolici objektu? K tomu vystoupil starosta a ekl, že by vznikly obci jen další
náklady, které by zna n p ekro ily 200 tisíc K a obec by tím nic nezískala, jen by
blízko st edu obce z stala proluka v zástavb .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s ustanoveními § 39 - § 41 zákona o
obcích, schvaluje zám r pronájmu obecních nemovitostí za ú elem bydlení, a to
rodinného domku .p. 113 na stavební parcele . 81/2, pozemku parc. . st. 81/2 –
zastav na plocha a nádvo í o vým e 129 m2 a pozemku parc. . 121 – zahrada o
vým e 801 m2, vše v k.ú. B estek
Pro hlasovalo 8 zastupitel , proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 6 – Zm na rozpo tu . 3/2012

Ve dnech 10-12.10 2012 prob hl na obci díl í audit hospoda ení obce v roce 2012.
Byly zjišt ny drobné nedostatky, které budou do záv re ného auditu za rok 2012
odstran ny. Polemika se strhla na základ požadavku auditora zapracovat ihned na
následující zasedání zastupitelstva dotaci na volby do zastupitelstva kraje, která byla
obci p id lena za átkem íjna 2012. Starosta cht l tento bod za adit až na prosincové
zasedání, ale nakonec ustoupil a za azuje jako dodate ný bod na toto jednání
zastupitelstva. Zm na akceptuje p id lení dotace ve výši 23.200 K na volby do
zastupitelstva, v etn výdaj na volby. Na základ usnesení z p edchozího zasedání
zastupitelstva je starosta povinen p edložit na následujícím zasedání (tj. nyní) zm nu
rozpo tu, jíž se zvyšují náklady na kanalizaci o technickou pomoc sdružených
kanaliza ních p ípojek, a náklady na t lovýchovu se zvyšují o nákup 2 stol na stolní
tenis a p ísp vek 3 tisíce K pro oddíl stolního tenisu.
Diskuze k tématu neprob hla.
Návrh usnesení p edložil MUDr. Píšt k: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm.
b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje
p edloženou zm nu .3 rozpo tu obce B estek na rok 2012.
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Pro hlasovalo 8 zastupitel , proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 7 – Finan ní dary

Obsah : Jestliže by poslední zasedání v roce 2012 prob hlo v prosinci, byl by jen malý
prostor pro vyplacení finan ních dar z rozpo tu obce, a proto se dodate n navrhuje
schválení finan ních dar pro ob any obce již na tomto zasedání. Finan ní dary jsou
navrženy osobám, které se n jakým zp sobem zasloužily o rozvoj obce. Zd vodn ní
vyplývá z p edloženého návrhu usnesení, které p edložil p edseda návrhové komise
MUDr. Píšt k. O návrhu se hlasovalo dohromady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje poskytnutí následujících finan ních
dar z rozpo tu obce na rok 2011:
1. 5 tis. K pro Ilonu Stýskalovou, B estek 294, za pé i o obecní kroje,
2. 6 tis. K pro Ing. Kv toslava Trávní ka, B estek 215, a pro Bc. Martina Crlu,
B estek 148, za p ípravu a organizaci martinských hod ,
3. 6 tis. K pro Ing. Roberta Jur u, B estek 228, za pé i o obecní kroniku,
4. 6 tis. K . pro MUDr. Jana Píš ka, B estek 302, pro Josefa Grebení ka, B estek
192, za po ádání kulturních akcí
5. pro Radka K eme ka, bytem B estek 250, za zásluhy o rozvoj obce,
6. pro Milana Hrabce, B estek 397, za spolupráci s obcí v oblasti kynologie a za
pé i o zatoulaná zví ata.
Mgr. Chromek se zeptal, zda Ing. Jur a má za kroniku ješt další odm nu. Dostal
odpov jak od Ing. Jur i i od starosta, že ano.
Paní Tománková se zeptala, pro je navrženo p. Stýskalové jen 5 tis. K . Starosta
odpov d l, že se domnívá, že jde o adekvátní návrh za innosti spojené s pé í o kroje.
O návrhu se poté hlasovalo.
Pro hlasovalo 8 zastupitel , proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 8 – Diskuze nad rámec rozpravy

Pan Pítr – vznesl na zastupitelstvo dva dotazy:
První se týkal komunikace na pozemku parc. . 2627/1 na Chabaních, která slouží
k dopravní obslužnosti pro zahrádká skou kolonii a která byla opravena p ed dv ma
lety s pomocí obce samotnými zahrádká i a v sou asné dob po ní jezdí nákladní auta
a je v horším stavu než p ed dv ma lety. Co s tím obec ud lá?
Starosta odpov d l, že obec má zpracovaný pasport komunikací a na jeho základ by
m l být vypracován návrh dopravního zna ení. Do zahrádká ské kolonie by mohl být
zakázán vjezd nákladních automobil . V daném míst jde o ú elovou komunikaci,
obec m že p isp t na její opravu, ale nedá se p edpokládat, že dojde k její zásadní
rekonstrukci, nebo krom jiného je zde problém i s majetkovými vztahy. V n kterých
místech podél zahrádká ské kolonii má silnice ší ku 0,5 m. Starosta neví, ím to
v minulosti vzniklo.
Druhý dotaz sm oval na ukládání odpad na Chabaních, že popelnice jsou velmi
asto plné a je zákaz odkládání odpadk mimo popelnice. S tím, že momentáln jsou
zase odpadky všude kolem popelnic, a koliv pracovníci obce tento prostor p ed
nedávnem uklidili. Starosta reagoval, že o dané situaci ví a je t eba s danou situací
n co d lat. Podle platných obecn závazných vyhlášek, je povinností tém každé
domácnosti na Chabaních mít vlastní nádobu. Bohužel tito ob ané nosí odpady na
stanovišt na to n , dochází tak k p epl ování kontejner a mnozí pak ukládají odpad
mimo nádoby. Tento stav je dále nep ijatelný a jedinou šancí je d sledn využívat
možností zákona a trvat, aby stanovišt na to n
SAD sloužilo jen pro ty, jejichž
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nemovitost není p íjezdná svozovou technikou – tj. prakticky jen zahrádká ská kolonie
a lokalita p i místní komunikaci od Komnackého po Stýskalovo. Je možné zvážit
po ízení kamerového systému k tomuto stanovišti.
MUDr. Píšt k se zeptal, zda na stanovišt na to n SAD m že dávat t íd ný odpad a
starosta mu odpov d l, že ano.

• Bod 9 – Záv r

Starosta pod koval p ítomným za ú ast a v 18:50 hod. ukon il ve ejné zasedání
zastupitelstva obce B estek.

Zapsal dne 15.10.2012 Mgr. Bed ich Chromek
Podepsáno starostou obce dne 17.10.2012
RNDr. Jind ich Krušina

…………………………

Zápis zaslán e-mailem ke kontrole ov ovatel m zápisu dne 24.10.2012
Podepsáno ov ovatelem zápisu dne 25.10.2012
BcA. Martin Crla

………………………….

Podepsáno ov ovatelem zápisu dne 25.10.2012
Ing. Robert Jur a

……………………………
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