Zápis
z ve ejného zasedání obecního zastupitelstva obce B estek konané dne 18. prosince 2013
Program:

•

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

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení z p edchozích zasedání zastupitelstva obce
Informace o výstavb kanalizace v obci
Smluvní vztahy se Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uh. Hradišt
v souvislosti s výstavbou kanalizace
7. Smlouvy o spole ném postupu p ípravy a realizace opravy krajských
silnic v obci
8. Umíst ní do DPS
9. Prodloužení nájemní smlouvy ásti pozemku parc. . 103 v k.ú. B estek
10. Odprodej ásti pozemku k vybudování sjezdu u RD .p. 117
11. Odprodej ásti pozemku u RD .p. 32
12. Pravidla pro financování investi ních akcí obce B estek
13. Pam tní deska
14. Finan ní dary
15. Zm na rozpo tu obce . 4/2013
16. Návrh rozpo tu na rok 2014
17. Diskuze nad rámec rozpravy
18. Záv r

Bod 1 – Zahájení
Starosta obce RNDr. Krušina zahájil zasedání v 17:05. P ítomno 8 len zastupitelstva
obce: p. Hrabec M., MgA. Crla, Mgr. Chromek, Ing. Trávní ek, RNDr. Krušina, p.
Grebení ek, Ing. Jur a a p. K eme ek. Nep ítomni: MUDr. Píšt k J. - zasedání je
usnášení schopné.
Starosta p ivítal p ítomné. Pozvánka byla zve ejn na na ú ední desce a to i
v elektronické podob dne 10.12.2013. Pozvánky rozeslány 11.12.2013 a jednotlivé
p ílohy pro jednání byly dne 13.12.2013 p edány všem zastupitel m. Jednání
zastupitelstva bylo ádn svoláno.
ídícím sch ze byl navržen starosta obce RNDr. Jind ich Krušina – pro hlasovalo 8
len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
Ov ení zápisu: zápis ze zasedání 9.9.2013 byl zapisovatelkou po ízen 11.9.2013, dne
16.9.2013 byl odsouhlasen starostou a téhož dne byl odeslán ov ovatel m. Dne
19.9.2013 byl podepsán ov ovateli Ing. Trávní kem a p. Grebení kem. K zápisu
nebyly žádné podstatné p ipomínky. Taktéž z ostatních len zastupitelstva a z ad
ob an v i zápisu nem l nikdo p ipomínky.
Ov ení zápisu: zápis ze zasedání 25.11.2013 byl zapisovatelkou po ízen 26.11.2013,
dne 29.11.2013 byl odsouhlasen starostou a téhož dne byl odeslán ov ovatel m.
K zápisu m l p ipomínku ov ovatel MUDr. Píšt k, zápis byl upraven a ov ovatelé
MUDr. Píšt k a Ing. Trávní ek jej podepsali dne 5.12.2013. K zápisu nebyly žádné
další p ipomínky.
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Bylo navrženo hlasování aklamací - pro hlasovalo 8 len zastupitelstva obce, 0 proti,
0 se zdrželo. Návrh byl p ijat.
Bylo navrženo, aby usnesení bylo p ijato po každém bodu jednání - pro hlasovalo 8
len zastupitelstva obce, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl p ijat
Ov ovateli zápisu byli navrženi Ing. Jur a a MgA. Crla - pro hlasovalo 8 len
zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
Zapisovatelkou byla navržena p. Valentová Radmila - pro hlasovalo 8 len
zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
•

Bod 2 – Schválení programu
Návrh programu p edložil RNDr. Krušina s dopln ním oproti p vodnímu návrhu o
záležitosti v bodu Diskuze a to – Výb rové ízení v MŠ na pozici školnice, žádost p.
Mendla ohledn úpravy terénu parkovišt u lyža ského svahu, nová smlouva s OTR na
rok 2014. Dále informoval, že v rámci bodu 15 – Zm na rozpo tu . 4/2013 – bude
projednáno navýšení náklad firm Stavspektrum s.r.o. , Uh. Hradišt m, v souvislosti
s vým nou rozvod vody a odpad v budov .p. 102. Protože dopln ní programu se
týká pouze diskuze nad rámec rozpravy, p vodn navržený program se nem ní.
P ipomínky k programu nikdo nem l. Pro navržený program se zm nami hlasovalo 8
len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

•

Bod 3 – Volba návrhové komise
P edsedou návrhové komise byl navržen p. Hrabec M. – ten z d vodu nachlazení
odmítl. Dále byl navržen p. Grebení ek - ten odmítl a navrhl Ing. Trávní ka. Ing.
Trávní ek souhlasil a starosta navrhl komisi ve složení: p edseda Ing. Trávní ek,
lenové p. Grebení ek a p. Hrabec. Pro hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdržel
se 0. Návrh byl p ijat.

•

Bod 4 – Kontrola usnesení z p edchozích zasedání zastupitelstva
Kontrolu usnesení provedl starosta obce s tím, že ji v písemné podob ji obdrželi
všichni lenové zastupitelstva.
P. Grebení ek se dotázal, jak se eší usnesení . 50/2013 – výkup pozemku u
zahrádká ského domku p. 158. Starosta uvedl, že byli osloveni všichni majitelé
sousedních pozemk . Ti s výkupem souhlasí a tak je Ing. Lap ík pov en
zpracováváním geometrický plánu. Byl osloven i pan Vlastimil Stuchlík, který
písemn sd lil, že je ochoten ást pozemku, který získal od Ú adu pro zastupování
státu, za stejných podmínek obci odprodat.
Navrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.1 zákona
. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje p edloženou zprávu
o kontrole usnesení z minulých zasedání zastupitelstva.
Pro hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 5 – Informace o výstavb kanalizace v obci

Starosta informoval o pr b hu výstavby kanalizace.
Dostavil se zastupitel MUDr. Píšt k (17:25 hod.) – p ítomni 9 len zastupitelstva.
Výstavba kanalizace v obci je s výjimkou realizace sdružených p ípojek v úseku mezi
šachtami Š107 až SP 115 ukon ena. V sou asné dob probíhá výb rové ízení na
realizaci sdružených p ípojek a jsou dokon ovány drobné úpravy v obci (chodníky,
obruby, p ípojky, revizní šachtice). Sdružené p ípojky by již nem ly znamenat zásah
do t lesa krajské silnice. Ob ané a jednotlivé domácnosti by pak m li co nejd íve
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realizovat vlastní napojení na kanaliza ní ad. Vzhledem ke skute nosti, že Slovácké
vodárny a kanalizace Uh. Hradišt , a.s., (dále „SVK“) vypov d ly smlouvy o
odvád ní odpadních vod k 30.9.2013, m ly by všechny tyto dot ené domy p epojeny
na novou splaškovou kanalizaci okamžit , nejpozd ji však k 31.12.2013. Na dnešním
zasedání zastupitelstva totiž obec p evezme od SVK kanalizaci. Obec nemá oprávn ní
k provozování splaškové kanalizace a navíc platnost vypoušt ní ne išt ných
odpadních vod do recipientu Zlechovského potoka, které SVK k provozování
kanalizace disponovali, uplyne práv k 31.12.2013. Do staré betonové kanalizace od
1.1.2014 nesmí být splaškové vody vypoušt ny. Proto je opakovan apelováno na
všechny domácnosti, které m ly smluvní vztah na vypoušt ní odpadních vod se SVK,
aby se p epojily na novou splaškovou kanalizaci. Obci by hrozily finan ní sankce,
které by obec musela požadovat po t ch, kte í to zp sobili. Na p epojení m ly tyto
domácnosti t i m síce. V ostatních p ípadech je termín p epojení na novou splaškovou
kanalizaci stanoven na b ezen 2014.
Ing. Trávní ek se dotázal, zda se plánuje výstavby sdružených p ípojek na ja e?
Starosta odpov d l, že ano a p ípojky budou provád ny bez zásahu do vozovky.
P. Prochovník se dotázal, zda budou do ešeny drobné nedostatky, jako jsou zbytky
obrubník a drobné suti p ed jeho domem a další? Starosta uvedl, že p ebírání stavby
prob hne pravd podobn b hem zimních m síc a v té dob se budou ešit i tyto
drobnosti.
P. Prochovník upozornil, že na Hrani kách na konci obce jsou p elomené panely a
odstran né bokem. Panely rozbily nákladní auta stavby, když se tam to ily, tak by to
m li napravit. Ve Zlechov je drti ka betonu a tam by se to mohlo zlikvidovat.
Starosta uvedl, že mostek je Agra Zlechov. Snažil se jednat s Agrem i se stavbou.
Protože rozlomené panely ležely v p íkop , hrozilo že p íkopou tekoucí voda by
mohla zatopit níže položené domy, a proto obec na žádost p. Geržové panely alespo
uklidila z profilu p íkopy.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce bere na v domí
informaci o postupu prací na stavb kanalizace v obci B estek.
Pro hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl p ijat.

• Bod 6 – Smluvní vztahy se Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uh. Hradišt

v souvislosti s výstavbou kanalizace
Od 1.1.2014 bude SVK v naší obci vlastnit jen úsek stoky H2 – Cikánky o délce 121,7
m. Tuto kanalizaci si budou SVK sami provozovat. Protože stoka H2 je napojena na
novou splaškovou kanalizaci ve vlastnictví DSO, bude uzav en smluvní vztah mezi
SVK a DSO o p edání odpadních vod k vy išt ní, který se obce dotýkat nebude.
Stará betonová kanalizace, která byla v roce 2011 p evedena do vlastnictví obce, se
stane od 1.1.2014 výhradní deš ovou kanalizaci, na níž není zapot ebí žádné povolení
na odvád ní vody do recipientu Zlechovského potoka, kam je zaúst na. SVK proto
navrhují zrušení smluvního vztahu plynoucího ze smlouvy NK . 11/2011 zp tn
k 30.9.2013. Navrhuje se schválit ukon ení smluvního vtahu dohodou smluvních
stran.
Z podmínek projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, B estek a OV vyplynula
povinnost zachování pronájmu obecní stoky B2a kanalizace ve Vývozu do zahájení
provozu OV ve Zlechov . Dodatkem . 1 ke smlouv o nájmu a provozování obecní
kanalizace . PK 11/2011, kam stoka B2a spadá, byl termín prodloužen do konce
letošního roku. Ale teprve v p íštím roce bude OV uvedena do trvalého provozu.
Proto se navrhuje prodloužení nájmu stoky B2a (a v B estku jen této stoky) za ro ní
nájemné ve výši 700 K . Navrhuje se schválit Dodatek . 2 ke smlouv . PK 11/2002.
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Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek : Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.1 zákona
. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje ukon ení
smluvního vztahu dohodou mezi Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uh. Hradišt ,
a.s., a Obcí B estek vyplývající ze Smlouvy . NK 11/2011 ve zn ní Dodatku . 1.
Zastupitelstvo obce zplnomoc uje starostu podpisem Dohody o ukon ení smluvního
vztahu mezi smluvními stranami.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
Ing. Trávní ek p edložil další návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podle §
84 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , pln ní
vyplývající z navrženého Dodatku . 2 ke smlouv . PK 11/2002 ve zn ní Dodatku .
1. uzav ené mezi Slováckými vodárnami a kanalizacemi Uh. Hradišt , a.s., a Obcí
B estek, a dále pov uje starostu obce k podpisu Dodatku . 2 ke smlouv . PK
11/2002 o nájmu vodohospodá ského za ízení a zajišt ní jeho provozu.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 7 – Smlouvy o spole ném postupu p ípravy a realizace opravy kraj. silnic v obci

Starosta obce informoval, že podle smlouvy s SZK na stavbu kanalizace by oprava
dvou úsek krajských silnic, které jsou v havarijním stavu, m la prob hnout do konce
roku 2015. Jde o dva úseky : na Hrani kách a na Záhumní. Je reálná šance tuto dávno
o ekávanou stavbu realizovat v p íštím roce. Podmínky realizace v roce 2014 jsou:
finan ní prost edky na stran
SZK i obce, vydání stavebního povolení na stavbu,
které také souvisí se souhlasem všech vlastník pozemk , na nichž se má stavba
realizovat, podpis smlouvy o spole ném postupu p ípravy a realizace stavby mezi
SZK a obcí. Proto je na toto jednání p edložen k projednání návrh dvou smluv
s SZK. Ob smlouvy odpovídají dohod smluvních stran, která spo ívá v tom, že
SZK budou financovat opravu a rozší ení vozovky a ochrannou zídku na
Hrani kách, která souvisí s vlastní silnicí. Obec bude financovat obruby a chodníky a
v p ípad Záhumní op rnou zídku u domu .p. 172 p. Anežky Ma kové, nebo ta
souvisí s chodníkem. V rámci opravy silnice III/4223 na Záhumní byl z projektu
vypušt n stavební objekt chodníku s cyklostezkou po levé stran silnice, aby neohrozil
realizaci opravy. Nicmén projekt se bude zpracovávat samostatn a m l by být hotov
do poloviny února. Bude-li to z finan ního hlediska možné, a dojde-li k dohod
s vlastníky pozemku pod chodníkem a cyklostezkou, mohl by se tento stavební objekt
realizovat sou asn s opravou silnice.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek :
a) Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis , schvaluje pln ní vyplývající z p edloženého návrhu smlouvy
. 59/13 o spole ném postupu p ípravy a realizace stavby „Silnice III/4222:
B estek“ a zplnomoc uje starostu k jejímu podpisu.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
b) Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis , schvaluje pln ní vyplývající z p edloženého návrhu smlouvy
. 60/13 o spole ném postupu p ípravy a realizace stavby „Silnice III/4223:
B estek“ a zplnomoc uje starostu k jejímu podpisu.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
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• Bod 8 – Umíst ní do DPS

Starosta obce informoval, že nájemník bytu . 2 p. Foukalová se dostala do
zdravotního stavu, který podle sd lení jejího syna neumož uje její další pobyt v DPS.
Po dohod s Ing. Foukalem byl byt . 2 v DPS uvoln n k 1.12.2013.
I s ohledem na nový ob anský zákoník bude vhodné byt pronajmout ješt do konce
letošního roku. V souladu s podmínkami pro p ijímání do DPS starosta obce se obrátil
na všechny osoby vedené v seznamu uchaze o DPS s žádostí, aby v p ípad zájmu o
byt dodaly pot ebné doklady. Sou asn byla o uvoln ní dvou byt zve ejn na i
informace na ú ední desce obce. Termín pro podání žádostí a doklad byl stanoven do
18.12.2013. Do dnešního dne podali žádost o umíst ní do DPS manželé Tománkovi,
B estek 289. Protože je jen jedna žádost, bude se o ní hlasovat.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek : Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje pronájem
bytu zvláštního ur ení . 2 v budov Domu s pe ovatelskou službou .p. 14 manžel m
Tománkovým, B estek 287. Nájem se uzavírá od 31.12.2013 na dobu neur itou.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 9 – Prodloužení nájemní smlouvy ásti pozemku parc. . 103 v k.ú. B estek

Starosta obce RNDr. Krušina informoval o tom, že nájemní smlouva v roce 1999 byla
uzav ena na dobu 15 let do konce letošního roku jako jistá kompenzace toho, že sestra
žadatele p. Marie Šefránková odprodala obci pozemek, na n mž se nacházela
p ístupová cesta ke sportovní hale. Nájemné proto inilo symbolickou 1 K /rok a
nájmu se týkalo cca 1550 m2 pozemku. V sou asnosti není pro obec vhodné a ani ne
výhodné tento pozemek pronajímat a už v bec ne odprodat. Nachází se na n m nejen
ást malého vodního toku, který je p irozenou vodote í v místní trati Hl šek, na níž
má obec uzav enu smlouvu o provozování s Povodím Moravy, ale nachází se zde i sít
technické infrastruktury (kanalizace) a pozemek je vhodnou p ístupovou trasou ke
kapli ce v Hl šku a na cyklostezku. Pozemek by m l být ve ejn p ístupný. Obec
pozemek od p. Šefránkové ádn vykoupila, v i panu Šefránkovi žádné závazky ani
tehdy, ani nyní nemá a pronájem pozemku byl spíše vyjád ením dobré v le obce.
Proto se navrhuje nájem ukon it uplynutím doby, na níž byl sjednán, tj. k 31.12.2013.
Ing. Trávní ek se dotázal, k emu tento pozemek p. Šefránek využívá. Starosta
odpov d l, že se tam nachází malá zahrádka, jsou tam vysazeny jahody a roste zde
snad i n jaká trnka. Mgr. Chromek uvedl, že je zde p irozená spojnice mezi
cyklostezkou a zbytkem obce, kde se m že vybudovat p es vodote mostek a navázat
na cyklostezku.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , neschvaluje zám r
odprodeje a ani dalšího pronájmu ásti obecního pozemku parc. . 103 v k.ú. B estek.
Nájemní smlouva uzav ená mezi Obcí B estek a nájemcem Jaroslavem Šefránkem,
B estek 393, bude ukon ena uplynutím doby pronájmu.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 10 – Odprodej ásti pozemku k vybudování sjezdu u RD .p. 117

Starosta informoval o tom, že na svém t etím zasedání v roce 2013 zastupitelstva
odložilo projednání zám ru odprodeje pozemku k vybudování odstavného parkování u
domu .p. 117. Koncem listopadu p. Tománková p edložilo stanovisko odboru
dopravy M Ú Uh, Hradišt s vyjád ením SZK. Nicmén stále není zpracována
jednoduchá projektová dokumentace, která je nezbytná jak pro posouzení odboru
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dopravy, tak i pro rozhodování zastupitelstva obce. Paní Tománková p edložila
jednoduchý nákres situace nového stání pro osobní auto. Starosta uvedl, že v pozvánce
se nachází 4 varianty r zných ešení, které vyplynuly z podklad , kterými obec
disponovala v dob p ípravy pozvánky. Jelikož p. Tománková doru ila další
zjednodušený nákres, považuje za nejvhodn jší ešení k p ípadné realizaci odstavného
stání vedle domu .p. 117 ud lit souhlas s tím, že realizace by vycházela z podmínek
stanovených odborem dopravy, SZK a Policie R.
P. Tománková se dotázala, na jak dlouho by obec pozemek pronajala. Pokud bude
investovat do nového stání, nevyplatilo by se jí, kdyby obec po krátkém ase nájem
vypov d la. Starosta uvedl, že vzhledem k problém m s parkováním by obec m la být
ráda, pokud si tuto záležitost eší ve vlastní režii fyzické osoby. V p ípad dohody by
se m l smluvní vztah, který vyplyne i p ípadn z nového ob anského zákoníku, uzav ít
na delší dobu. Proto by obec nem la ani trvat na nezbytnosti uzav ení smlouvy ješt
v roce 2013, a proto tato ást by se m la z návrhu usnesení ve variant b) odstranit.
Návrh smlouvy m že p ipravit p. Tománková, anebo lze použít vzoru smlouvy, kterou
obec dnes schválila s SZK.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce B estek za p edpokladu
p edložení projektové dokumentace ud luje souhlas k realizaci sjezdu na pozemku
parc. . 2610/3 mezi domy .p. 117 a .p. 384 v k.ú. B estek, a pov uje starostu
k podpisu vhodn koncipované smlouvy o právu provést stavbu.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 11 – Odprodej ásti pozemku u RD .p. 32

RNDr. Krušina uvedl, že dne 20.11.2013 obdržel zdejší ú ad písemnou žádost Ing.
Prochovníka, o odprodej p edzahrádky na pozemku parc. . 2603/3 v k.ú. B estek.
Starosta uvedl, že v naší obci existuje celá ada obecních pozemk , které jsou
zastav ny bu n jakou stavbou, nebo oplocenou p edzahrádkou. Bylo by vhodné tyto
majetkové stavy postupn napravit. K tomuto ú elu je nutné vypracovat rozsáhlý
geometrický plán, nebo povinnost zpracování geometrického plánu p enést na
vlastníky nemovitostí.
P ípad pozemku p ed domem .p. 32 je toho typickou ukázkou. Je evidentní, že tento
pozemek je z hlediska obce nepot ebný. Tedy nic nebrání jej odprodat. Jedinou
p ekážkou je, že postup obce by m l být jednotný a jednozna ný. Otázkou je, zda by
se nem l zpracovat kompletní geometrický plán, který by mapoval všechny hrani ní
áry mezi obecními pozemky podél komunikací a pozemky ve vlastnictví fyzických
osob, resp. tam, kde je evidentní, že nemovitosti fyzických osob leží na obecních
pozemcích. Druhou záležitostí je stanovení ceny.
Doporu uji následující postup: Vytipovat ty nejk iklav jší p ípady, kdy je z ejmé, že
p edzahrádka, oplocení, p ípadn stavba leží na obecním pozemku. Nabídnout
vlastník m p ilehlých nemovitostí možnost zpracování geometrického plánu, který
odd lí jen tu ást pozemku, kterou vlastník obci zabírá a která je pro obec nepot ebná
a nabídnout všem jednotnou kupní cenu 50 K /m2. Náklady na po ízení geometrického
plánu ponese vlastník p ilehlé nemovitosti. V rámci geometrického plánu nebudou
odd lovány ve ejn p ístupné stavby dopravní obslužnosti – sjezdy, nájezdy,
p ístupové ú elové komunikace, parkovací plochy. V p ípad pochybnosti o rozsahu
ploch odd lených geometrickým plánem rozhodne zastupitelstvo obce.
Pokud jde o žádost Ing. Prochovníka, navrhuje se schválit zám r odprodeje.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: 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 odprodeje ásti obecního
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pozemku parc. . 2603/3 – ostatní plocha o vým e cca 70 m2, který tvo í oplocenou
p edzahrádku u domu .p. 32 v k.ú. B estek.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 12 – Pravidla pro financování investi ních akcí obce B estek

Starosta informoval o tom, že p i provád ní díl í kontroly hospoda ení obce se auditor
dotazoval, zda obec má schváleny pravidla pro financování investi ních akcí.
Pravidla není nutné schválit, je nutné dodržovat zákon o zadávání ve ejných zakázek.
P esto v naší obci tato pravidla existují, by nejsou sepsána a schválena. Bylo
doporu eno, aby tato pravidla byla schválena. Pravidla pro po izování investic obce
tvo í p ílohu tohoto bodu.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích, v platném zn ní, schvaluje p edložená Pravidla pro
financování investi ních akcí obce B estek. Tato pravidla jsou závazná pro veškeré
investice obce.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 13 – Pam tní deska

RNDr. Krušina informoval, že letos Obecní knihovna B estek oslavila 100.výro í
svého trvání. Jedním z knihovník byl i ídící Obecné školy v B estku Jan Ku e. Jan
Ku e byl významným p edstavitelem obce. Byl starostou, lenem obecního
zastupitelstva, krom knihovníka byl také dlouhodobým kroniká em, byl lenem celé
ady spolk . Po roce 1948 byl komunisty pronásledován a ve v ku 59 let umírá
14.listopadu 1953. Za obrovský p ínos obci a za svou inorodost byl jako jediný in
memoriam v roce 1991 u p íležitosti 850. výro í první písemné zmínky o obci ocen n
Cenou obce B estek.
Jan Ku e je pochován na h bitov v Buchlovicích a nemá ani náhrobní desku na míst
svého posledního odpo inku. Starosta se proto spojil s majitelem p íslušného
hrobového místa a je dán souhlas k umíst ní náhrobní desky na hrob Jana Ku ete. Jan
Ku e se podstatným a nejv tším zp sobem zasloužil o výstavbu nové školy v roce
1936. Pam tní deska by m la být proto umíst na i v budov školy. Uctít památku 60
let od smrti se bohužel nepoda ilo. Ale Jan Ku e se narodil 14.dubna 1894 a tedy
14.4.2014 si p ipomeneme 120.výro í od jeho narození. Na osobnosti naší obce
bychom nem li zapomínat. Proto starosta žádá zastupitelstvo obce o souhlas
k umíst ní náhrobní žulové desky na jeho hrob v Buchlovicích a o souhlas k umíst ní
pam tní desky v prostorách školy v B estku. Tímto m žeme alespo áste n splatit
náš dluh k velikán m naší obce.
Mgr. Chromek se dotázal, kolik to bude stát. Starosta uvedl, že po ítá náklady ve výši
kolem 15 tis. K , ale ty nejsou rozhodující. V p ípad pot eby by se provedlo
rozpo tové opat ení.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , ud luje souhlas
k vypracování náhrobní a pam tní desky, které budou u p íležitosti 120. výro í
narození Jana Ku ete, ídícího Obecné školy v B estku, starosty, lena obecního
zastupitelstva, kroniká e a knihovníka obce, lena a p edsedy celé ady spolk ,
umíst ny na místo jeho posledního odpo inku na h bitov v Buchlovicích, respektive
ve vnit ních prostorách budovy školy v B estku .p. 102. Zastupitelstvo obce schvaluje
vy len ní finan ních prost edk vynaložených na po ízení náhrobní a pam tní desky a
ukládá starostovi nejpozd ji na následujícím zasedání zastupitelstva p edložit p íslušné
rozpo tové opat ení.
-7-

Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 14 – Finan ní dary

Starosta uvedl, že v zá í prob hly v Uh. Hradišti slavnosti vína. Jelikož krojovaní na
Slavnostech vína neobdrželi žádnou odm nu ani formou kompenzace stravného,
navrhuje se poskytnout všem krojovaným finan ní dar z rozpo tu obce ve výši 500 K
na osobu. Jedná se o 33 osob. Za pé i o kroje se navrhuje finan ní dar pro p.
Stýskalovou ve výši 3 tis. K . Dále se specifikují finan ní dary osobám, které se
podílejí na udržení tradic a které se zasloužily o rozvoj obce.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek:
a) Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis , schvaluje poskytnutí finan ního daru z rozpo tu obce na rok
2013 ve výši 500 K na osobu všem krojovaným, kte í se zú astnili prezentace
obce na Slavnostech vína 2013. Jmenný seznam je dán prezen ní listinou.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

b) 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 2013:
1. 3 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 MgA. Martina
Crlu, B estek 148, za organizaci a vystupování na akcích obce,
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, pro Radka K eme ka, bytem B estek 250, a pro Milana Hrabce,
B estek 397, za zásluhy o rozvoj obce.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 15 – Zm na rozpo tu obce . 4/2013

Starosta p edkládá tvrtou a poslední zm nu rozpo tu obce na rok 2013. Všechny
p edkládané zm ny rozpo tu jsou zd vodn ny v p íloze.
Oproti p vodnímu materiálu, který byl p edložen v pozvánce, starosta navrhuje
následující úpravy ve zm n . 4 rozpo tu obce na rok 2013. Po p edchozích úpravách
se v rozpo tu obce na rok 2013 nacházela ástka 500 tis. K na výstavbu kanalizace
v obci. Po ítalo se s výstavbou kanalizace na Chabaních a p ípadn i s možností
propojení kanalizace za školou. Protože propojení kanalizace za školou iní cca 16 tis.
K , nejedná se o investici, a proto tato položka musí být zaú tována jako oprava a
nikoliv stavba. na par. 2321 Vodní hospodá ství se proto položka 6121 na stavby
snižuje o 20 tis. K na 480 tis. K a naopak se zavádí nerozpo tovaná položka 5171 na
opravy ve výši 20 tis. K .
Na paragrafu T lovýchova se v p vodním návrhu zm ny rozpo tu . 4 p edpokládalo
zavedení položky 5169 – nákup služeb na projektovou dokumentaci kanaliza ní
p ípojky ke sportovní hale ve výši 2 tis. K . Koncem roku však byly p i sportovní
innosti rozbita dv okna, která musela být opravena. Náklady iní cca 2,6 tis. k , a
proto se navrhuje zvýšení této položky o 3 tis. K na celkových 5 tis. K . S tím je
spojeno i navýšení celkových výdaj o 3 tis. K , takže zm na . 4 je p ebytková ve
výši 744 tis. K .
Starosta se také zastavil u navýšení na rekonstrukci v budov MŠ p. 102. Uvedl, že
k navýšení došlo vícepracemi, a to p i budování rozvod vody se oproti p vodnímu
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plánu p idal samostatný rozvod pro byt i s umíst ním odpo tového vodom ru. Dále p i
usazování starého bojleru ve školní kuchyni se p išlo na to, že je již plný kamence a
bylo by dobré jej po cca 7 letech vym nit za nový. Další vícenáklady vznikly
umíst ním lapa e tuk ze školní kuchyn a následnými vícepracemi p i jeho
zabudování a nutnosti rozd lení kanalizací ze školní jídelny a z bytu. P i rozd lení na
deš ovou kanalizaci a splaškovou se zjistilo, že stará splašková, která se má nadále
používat jako deš ová je již po desítkách let používání zanesena a bylo by dobré ji p i
této rekonstrukci rovnou vym nit, aby se tak nemuselo init za rok. Tak došlo
k zna nému navýšení ceny díla, což se eší v p edkládané zm n rozpo tu . 4/2013
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: 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 .4 rozpo tu obce na rok 2013 s tím, že:
Par Pol. Název
P vodní
Zm na
Nový
2321 5171 Kanalizace – opravy a udržování
0
+ 20
20
2321 6121 Kanalizace – stavby
500
- 20
480
23
Vodní hospodá ství
8.118
+0
8.118
3412 5169 Nákup služeb
0
+5
5
341 T lovýchova
245
- 87
158
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

• Bod 16 – Návrh rozpo tu obce na rok 2014

RNDr. Krušina uvedl, že návrh rozpo tu obce byl zve ejn n na ú ední desce OÚ a to i
v elektronické podob dne 2.12.2013, tedy více než 15 dn p ed projednáním
v zastupitelstvu obce a m že být proto za azen k projednání na dnešním zasedání
zastupitelstva.
Rozpo et obce je koncipován jako p ebytkový. Do rozpo tu se promítají
p edpokládané p íjmy a mandatorní výdaje. Starosta nejprve upozornil na jednu
zm nu, kterou po konzultaci s ú etní obce je nutné bezpodmíne n provést. Rozpo et
zpracoval starosta a pro splácení jistiny p j ky DSO istý Zlechovský potok u SFŽP
použil paragraf 6409 Ostatní innosti a položku 6349 – investi ní p ísp vek DSO.
Protože jde o splátku na kanalizaci, musí se p edpokládaná ástka 279 tis. K
p eú tovat na paragraf 2321 Vodní hospodá ství. V souvislosti s tím se m ní i závazné
ukazatele na vodním hospodá ství (plus 279 tis. K ) a na ostatních innostech (mínus
279 tis. K .
Podle letošního roku je v p íjmové oblasti odhadnuty zejména da ové p íjmy s mírnou
rezervou. Do rozpo tu jsou již zahrnuty dotace na sanaci sesuv v celkové výši 5.032
tis. K a na ve ejné prostranství Prádlo ve výši 2.014 tis. K . Dále se v p íjmech
nachází finan ní pln ní od ob an obce na úhradu náklad na kanalizaci Chaban ve
výši 200 tis. K .
Ve výdajích se po ítá ástka cca 100 tis. K na projekty v oblasti infrastruktury
(chodník s cyklostezkou). Rozpo et po ítá se splácením p j ky za kanalizaci a to
jednak jistiny (položka financování u S + položka investi ního p ísp vku na splácení
jistiny DSO u SFŽP) a jednak úrok . P edpokládané náklady na p j ky souvislosti
s kanalizací pro rok 2014 iní 710 tis. K . Realizace kanaliza ní p ípojky ke sportovní
hale se p esouvá na rok 2014 – p edpokládané náklady cca 400 tis. K budou
rozú továny podle ú tové sestavy podle situace a reálných náklad . V roce 2014 by se
m la provést sanace sesuv a revitalizace prostranství na Prádle v celkové hodnot
8,48 mil. K . Na základ požadavku auditora je do rozpo tu na kapitole Požární
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ochrana p idán další mandatorní náklad na rezervu nep edvídatelných náklad ve výši
100 tis. K . Celkové rozpo tované p íjmy iní 15,776 mil. K , výdaje 15,219 mil. K ,
takže rozpo et je podle ú etní osnovy p ebytkový ve výši 557 tis. K , ale z této ástky
bude v rámci splácení jistiny úv ru ve financování uhrazeno 300 tis. K , takže
skute ný p ebytek na b žném ú tu je 257 tis. K .
Pro SFK B estek je vy len no 40 tis. K , nebo SFK zatím provádí správu budovy a
údržbu h išt . Tato ástka je i pro oddíl tenisu a v druhé polovin roku se p edpokládá
její úprava v souvislosti jednak se správou sportovní haly a jednak v souvislosti
s inností oddílu kopané. Pro zbývající spolky pak 63 tis. K . Rozd lení bude
provedeno v pr b hu roku 2014 na základ vyú tování skute ných náklad za
p edchozí rok. Pro neziskové cizí organizace je rozpo továno 25 tis. K , z toho 10 tis.
K buchlovické farnosti a 5 tis. K pro Hospic na Sv. Kope ku. Zbytek ve výši 10 tis.
K bude rozd len na základ došlých žádostí. Již nyní existuje žádost Charity Uh.
Hradišt a Centra pro zdravotn postižené Zlínského kraje.
Návrh rozpo tu FRB je deficitní. P edpokládají p íjmy z p j ek ve výši 106 tis. K ,
výdaje na poskytnutí p j ek cca 715 tis. K . Deficit bude pokryt z p ebytk na ú tu,
nebo ten v prosinci 2013 p esahuje 611 tis. K . Bohužel o p j ky není zájem, takže je
reálné, že alokovaná ástka 715 tis. K nebude ani zdaleka vy erpána – letos nebylo
požádáno ani o jednu p j ku p i alokaci cca p l milionu korun.
Krom splátek úv ru nejsou v rozpo tu obce žádné výdaje na vícepráce v souvislosti
se stavbou kanalizace. Ty se v této chvíli nedají vyspecifikovat, nebo není jasná ani
jejich celková výše a ani získané dotace nad rámec projektu. Tyto dotace zatím tvo í
jen dotace ze Zlínského kraje – min. 15 mil. K , max. 20,5 mil. K . Bohužel
financování z jiných zdroj se zatím nepoda ilo zajistit. Na základ definitivního
finan ního ú tu za kanalizací budou rovn ž p epo teny jednotlivé koeficienty obcí.
V této chvíli se proto nedá specifikovat navýšení náklad pro obec.
Starosta p edložil došlé žádosti o finan ní dar na rok 2014 a navrhl následující
finan ní p ísp vky s tím, že o každé žádosti se bude hlasovat zvláš :
• Arcidiézní charita Olomouc, Hospic na Sv. Kope ku – 5 tis. K .
Protinávrh Mgr. Chromka je neposkytnout žádné prost edky s odkazem na
církevní restituce. Nejd íve se hlasovalo o protinávrhu. Pro hlasoval 1 len
zastupitelstva, proti 4, zdrželi se 4. Návrh nebyl p ijat.
Dále se hlasovalo o p vodním návrhu poskytnout 5 tis. K . Pro hlasovalo 5 len
zastupitelstva, proti 1, zdrželi se 3. Návrh byl p ijat.

•

ímskokatolická farnost Buchlovice - 10 tis. K . Starosta uvedl, že se jedná o
p ísp vek p edevším na opravu st echy kostela.
Pro hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl p ijat.

• Oblastní charita Uh. Hradišt – 3 tis. K . Starosta uvedl, že Oblastní charita pe uje
o 5 ob an v B estku. V letošním roce se snížily p íjmy od státu a tímto by
Oblastní charita cht la chyb jící ástku doplnit.
Pro hlasovalo 7 len zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 2. Návrh byl p ijat.

• Centrum pro zdravotn postižené Zlínského kraje – 1 tis. K .

Pro hlasovalo 8 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 1. Návrh byl p ijat.

Na základ hlasování p edseda návrhové komise p edložil návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve
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zn ní pozd jších p edpis , následující finan ní p ísp vky pro neziskové organizace
z rozpo tu obce na rok 2014 :
• Arcidiézní charita Olomouc, Hospic na Sv. Kope ku – 5 tis. K ,
• ímskokatolická farnost Buchlovice - 10 tis. K ,
• Oblastní charita Uh. Hradišt – 3 tis. K ,
• Centrum pro zdravotn postižené Zlínského kraje – 1 tis. K
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

-

-

-

P. Grebení ek se dotázal na v minulosti zmi ované nové pracovní místo u obce.
Starosta uvedl, že to se bude ešit podrobn pozd ji až p i realizaci projektu „Prádla“ a
to jak výše úvazku, tak i nápl práce. Zatím to není aktuální.
P. Prochovník se dotázal, zda v rozpo tu par. byty se myslí byty v .p. 300 a .p.102.
Starosta odpov d l, že ano.
Také se dotázal na ástku na kanaliza ní p ípojku k hale, která se mu zdá vysoká.
Starosta odpov d l, že dle projektu je to více než 1 mil. K . A jen p e erpávací stanice
má stát 400 tis. K . Práv proto je nezbytné p ípojku realizovat pokud možno
vlastními silami a tím ušet it co nejvíce náklad .
P. Prochovník navrhl, aby obec oplotila d tské h išt proti pobíhajícím ps m. Starosta
uvedl, že to možná obec provede ve vlastní režii, aby to bylo levn jší - podle
finan ních možností obce. P. Tománková upozornila na to, že v tší d ti oplození
p elézají a bez dozoru dosp lých došlo již v jiné obci ke zran ní dít te.
P. Prochovník se dotázal, zda se ušet ilo na energii p echodem k jinému dodavateli?
Starosta obce uvedl, že zatím jsme byli u jiného dodavatele jen s elekt inou. S plynem
jsme p ešli až v listopadu letošního roku a tam by m la být znatelná úspora. Na
elekt in to d lá snad n co kolem 10 tis. K .
Mgr. Chromek se dotázal, co s webovými stránkami obce. Má možnost zajistit za cca
15 tis. K úpravu webových stránek obci a za m sí ní poplatek cca 250,- K jejich
údržbu. Starosta uvedl, že doména je odkoupena, poplatek je uhrazen na dobu 5 let a
nyní je to na n m a p. Prochovníkovi, aby zajistili kvalitní fungování webových
stránek obce.
K rozpo tu obce již žádné p ipomínky nezazn ly, a proto Ing. Trávní ek p edložil
návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona .
128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , navržený rozpo et obce na rok
2014 a v návrhu rozpo tu obce specifikované závazné ukazatele rozpo tu na rok 2014
s tím, že splátka jistiny p j ky ze SFŽP se jako investi ní p ísp vek DSO istý
Zlechovský potok p esouvám z paragrafu 64 Ostatní innosti na 23Vodní
hospodá ství. Toto p esuny budou znamenat tyto zm ny v závazných ukazatelích
rozpo tu:
Par
Pol. Název
P vodní
Zm na
Nový
2321 6349 Splátka jistiny u SFŽP
0
+ 279
279
23
Vodní hospodá ství
151
+ 279
430
6409 6349 Splátka jistiny u SFŽP
279
- 279
0
64
Ostatní innosti
354
- 279
75
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
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• Bod 17 – Diskuze nad rámec rozpravy
-

Starosta uvedl, že v pátek 20.12.2013 se ve 14:00 hod. koná výb rové ízení na novou
školnici v místní MŠ. Paní editelka požádala starostu, aby se n kdo za obec ú astnil
tohoto výb rového ízení. Starosta vyzval p ítomné zastupitele, aby se p ihlásili do
výb rové komise. Nikdo se nehlásil. Starosta oslovil místostarostu Mgr. Chromka.
Ten souhlasil.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek: Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84
odst. 1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje p.
Mgr. Bed icha Chromka jako lena pracovní komise pro výb r školnice v p ísp vkové
organizaci obce Mate ská škola B estek.
Pro hlasovalo 9 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

-

Starosta p e etl žádost p. Mendla ohledn úpravy parkovišt u lyža ského svahu. ekl,
že žádosti nerozumí.
Pan Mendl uvedl, že chce, aby plocha za fotbalovým h išt m byla urovnána a byla
uvedena do stavu, v jakém se d íve nacházela. Rozdal zastupitel m fotografie stavu
v roce 2011 a 2013.
Ze zasedání z rodinných d vod odešli v 19:42 hod. MgA. Crla a MUDr. Píšt k.
P ítomno 7 len zastupitelstva obce. Zasedání je usnášeníschopné.
Starosta upozornil na to, že p. Mendl nemá k pozemku za fotbalovým h išt m žádné
právo. V obci se realizovala výstavba kanalizace, která je pro obec d ležitá, a proto
byla tato obecní plocha použita jako meziskládka materiálu. Vždy byla uvedena do
p ijatelného stavu. Obec se nebrání spolupráci s podnikatelskými subjekty a je ochotna
jim v rámci svých možností pomoci. Nenechá se však vydírat. Pan Mendl nemá žádné
právo užívat parkovací plochu pod svahem. Obec se sice tomu nebrání, ale nenechá se
úkolovat. A už v bec ne vyhrožovat soudy. Zatím to byl pan Mendl, který po dohod
se starostou z Modré navezl na prostranství nepovolen su , které je pro urovnání
prostranství absolutn nevhodná. Rovn ž „na erno“ realizoval vybudovaní vodního
zdroje pro zasn žování v rozporu se všemi p edpisy. Dosud, pokud n kdo zajistil
úpravu plochy pro parkování, byla to obec. Pokud obec umož uje parkování pro
pot eby lyža ského svahu, m lo by být samoz ejmostí, že podnikatel si po dohod
s obcí na své náklady svah upraví.
Pan Mendl dále diskutoval se starostou o stavu kolem parkovišt u lyža ského svahu,
které je po navážce IMOSu ve špatném stavu, je tam bláto a nerovnosti, jak vyplývá
z fotodokumentace a omluvil se starostovi za nevhodné chování v telefonátu. Starosta
uvedl, že tam bláto vždycky bylo a i bude, zejména p i oblev – ostatn jde vesm s o
zem d lské pozemky. Starosta uvedl, že je pravdou, že IMOS p islíbil ukon ení prací
do konce listopadu, ale vzhledem ke vzniklým komplikacím, byly d ležit jší práce
než terénní úpravy parkovišt u lyža ského svahu. Nicmén p. Kirš z IMOSu ho v era
informoval, že se o zp sobu úpravy plochy domluvili na náklady stavby.
P. Mendl uvedl, že spousta lidí se na svah nevrátí z toho d vodu, že mají auto
zablácené a že jsou d ti zablácené od parkovišt . K provozování parkovišt uvedl, že
je sou ástí nájemní smlouvy na lyža ský svah.
Starosta uvedl, že by se p. Mendl m l na úprav terénu parkovišt podílet a ne to
vyžadovat po obci a také se podivil, že nic ohledn parkování v nájemní smlouv se
nevyskytuje.
Pan Mendl odcitoval ást nájemní smlouvy, která se týká silnice III/4223. Starosta
uvedl, že krajská silnice kon í na to n
SAD a ur it z údržby krajské silnice
nevyplývají pro obec žádné povinnosti, nebo majetkovým správcem silnice je SZK.
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Dále uvedl, že parkování se nejspíše vy eší p i realizaci sportovišt za h išt m, jehož
sou ástí jsou i parkovací plochy. Pan Mendl uvedl, že by obec m la realizovat projekt
sportovišt v menší mí e, nap . nebudovat t i kurty, protože dnes již o to není zájem.
Uvedl, že by provedl úpravu navážky z Modré.
Starosta upozornil, aby p. Mendl žádné úpravy neprovedl, nebo v p íštím roce zde
bude probíhat sanace sesuvu, v jejímž rámci se upraví koryto Zlechovského potoka.
ekl, že tam pošle traktor s válcem, ale uhradit náklady na naftu musí p. Mendl. Pan
Mendl souhlasil.
P. Mendl vyzval ostatní leny zastupitelstva, aby se taky vyjád ili. Mgr. Chromek
uvedl, že neví, jak situace vypadá. Ing. Trávní ek uvedl, že je tam bláto. A bylo by
dobré to za co nejnižší náklady zlepšit. Pan Mendl se dotázal, zda si tam m že umístit
panely, které jsou odstranitelné. Starosta uvedl, že s takovým provizorním ešením již
d íve souhlasil.
-

Starosta p edložil dodatek smlouvy OTR na rok 2014. Oproti letošnímu roku se zvedá
pouze o 10,- K poplatek za uložení odpadu do životního prost edí, jinak z stává
stejná.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Trávní ek:
Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve
zn ní pozd jších p edpis , schvaluje pln ní vyplývající z Dodatku . 1/2014 ke
smlouv o odvozu, využití a odstran ní odpadu mezi Obcí B estek a firmou Odpady –
T íd ní – Recyklace a.s. Uh. Hradišt s dopln ním po tu obyvatel obce 740 a pov uje
starostu obce k podpisu dodatku smlouvy.
Pro hlasovalo 7 len zastupitelstva, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.

-

P. Grebení ek uvedl, že nyní je na Chabaních 16 d tí. Bylo by dobré, ud lat u sekvoje
d tské h išt . Mgr. Chromek odpov d l, že investovat dalšího 0,5 milionu je
v sou asné dob nemožné.
RNDr. Krušina uvedl, že k sekvoji se d tské h išt esteticky nehodí. Nové d tské
h išt je vybudováno u balóncentra pod Chaba ským kopcem, což je blíž než mají jiní
rodi e v obci. V B estku máme pro 800 obyvatel dv krásná velká h išt . Na základ
p esné kalkulace po tu d tí se mu jeví vybudování dalšího d tského h išt na
Chabaních jako neefektivní.
Ing. Trávní ek – navrhl vybudovat lavi ky k posezení pro maminky s d tmi, aby se
mohly sejít a pobavit se. Starosta uvedl, že lavi ky by se zbudovat mohly, ale chce to
p edložit ucelený návrh.
P. Grebení ek uvedl, že poslední dobou se u sekvoje vyskytují psí ka i s pejsky a
zne iš ují okolí sekvoje. P. Prochovník navrhl zbudovat d tský koutek v areálu školy
Chaban . Starosta upozornil na to, že dosud není rozhodnuto, co se s tímto areálem
bude dít. Je zde i možnost vzniku nap . domova pro seniory a tam by se d tské h išt
nehodilo.
Starosta dále uvedl, že obec získala na rok 2014 cca 7 mil. K dotace, což je pro naši
malou obec krásné vzhledem k tomu, že její možnosti investic z rozpo tu jsou asi 2
mil. K . P íští rok se bude upravovat prostranství na Prádle, prob hne sanace sesuv
a možná i oprava silnice na Hrani ky a Záhumní v etn chodník . Obec bude splácet
p j ku na kanalizaci a již zde není finan ní rezerva na budování dalšího d tského
h išt v obci. Jsou daleko d ležit jší akce pro ob any obce. Prioritou pro ob any je
cesta po té jezdí jak ob ané z Chabaní, tak ze Záulí í, Záhumní i D diny. Nebrání se
žádné iniciativ . Ta ale musí být smysluplná a musí být na ni zajišt ny finan ní
prost edky. Jestliže n kdo p ijde s uceleným návrhem, tak o jeho financování bude

-
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rozhodovat zastupitelstvo obce. Mgr. Chromek se p ihlásil, že zajistí návrh h išt za
pár desítek tisíc na Chaban .

• Bod 18 – Záv r
Starosta ukon il zasedání ve 20:05 hod. a pop ál všem krásné vánoce a hodn zdraví
v novém roce.
Zápis p edala dne 19.12.2013 Valentová Radmila
Podepsáno starostou obce dne 23.12.2013
RNDr. Jind ich Krušina ………………….
Podepsáno ov ovatelem zápisu:
dne 28.12.2013

Ing. Jur a Robert ……………………..

dne 26.12.2013

MgA. Crla Martin ...……………………
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