Zápis
z ve ejného zasedání zastupitelstva obec B estek konaného dne 25. listopadu 2013
Program:

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

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Projekt revitalizace v polní trati Hl šek
Odpisový plán na rok 2013
Diskuze nad rámec rozpravy
Záv r

1) Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17:08 hod. starostou obce. P ítomno 6 len zastupitelstva
p. Hrabec, p. Grebení ek, Ing. Trávní ek, Ing. Jur a, RNDr. Krušina, MUDr. Píšt k.
Omluvil se MgA. Crla. Nep ítomni: p. K eme ek a Mgr. Chromek.
Starosta p ivítal p ítomné. Pozvánka byla zve ejn na na ú ední desce a to i
v elektronické podob dne 15.11.2013. Jednotlivé materiály pro jednání byly téhož
dne p edány všem zastupitel m. Jednání zastupitelstva bylo ádn svoláno.
Starosta upozornil, že jednání probíhá v mimo ádném termínu z d vodu podání
žádosti o dotaci do OPŽP, které bude v poslední výzv ukon eno 29.11.2013.
Kontrola ov ení zápisu z p edchozího zasedání nebude proto provedena, až na
následujícím zasedání.
ídícím sch ze byl navržen starosta obce RNDr. Krušina – pro hlasovalo všech 6
p ítomných len zastupitelstva, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Návrh byl p ijat.
Bylo navrženo hlasování aklamací - pro hlasovalo 6 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 6
len zastupitelstva obce, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl p ijat.
Ov ovateli zápisu byli navrženi Ing. Trávní ek a MUDr. Píšt k - pro hlasovalo 6
len zastupitelstva obce, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl p ijat.
Zapisovatelkou byla navržena p. Valentová Radmila - pro hlasovalo 6 len
zastupitelstva obce, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl p ijat.
2) Schválení programu
Program navrhl starosta a uvedl, že v diskusi chce otev ít záležitost ohledn výstavby
d tského h išt u Balóncentra.
Navržený program byl schválen všemi šesti p ítomnými leny zastupitelstva, proti 0,
zdrželi se 0.
3) Volba návrhové komise
P edsedou návrhové komise byl navržen Ing. Jur a, lenové p. Grebení ek a p.
Hrabec. Pro 6 len ZO, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat
4) Projekt revitalizace v polní trati Hl šek
V 17:18 hod. se dostavil Mgr. Chromek - p ítomno 7 len zastupitelstva obce.
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Z d vodu nedo ešených majetkových vztah byla již dvakrát neakceptována žádost
obce do OPŽP na revitalizaci území v p.t. Hl šek. Podle postupu Agentury ochrany
p írody, která v první fázi hodnotí projekty, by m ly být dosta ující souhlasy všech
potencionálních d dic , i když není uzav eno poz stalostní ízení. Protože se
v sou asné dob poda ilo dohledat snad všechny takové vlastníky, je možné se pokusit
v rámci polední výzvy z OPŽP požádat o dotaci. Novým problémem oproti minulé
výzv je, že není akceptován souhlas s realizací od právnické osoby s nepr hledným
majetkovým uspo ádáním. Mezi takové se po ítají akciové spole nosti. Protože
vlastníkem významného pozemku, na n mž má být projekt realizován, je AGRO
Zlechov a.s., je nutné ešit i tuto situaci.
Agro Zlechov je vlastníkem pozemku parc. . 500/1 – orná p da o vým e 5.571 m2
v k.ú. B estek. Projekt p edpokládá zábor ásti pozemku o rozloze 1.215 m2. Z výše
uvedených d vod starosta vstoupil do jednání s p edsedou p edstavenstva Agra
Zlechov a.s. Protože dot ená ást pozemku je siln podmá ená a pro zem d lství
neupot ebitelná, Agro souhlasí dokonce s darováním pozemku za jistého p edpokladu.
Agro Zlechov se vrací k živo išné výrob (ovce, krávy) a z tohoto d vodu pot ebuje
seno. Žádá tedy obec o pronájem obecních pozemk . Nejrozsáhlejším je pozemek
v Pastviskách, na n mž se nachází lyža ský svah a který je pronajat do poloviny roku
2019 p. Zde ku Mendlovi. Z jednání mezi obcí, Agrem a Mendlem vyplynula ochota
všech t í stran k podnajmutí travnaté plochy za t chto podmínek:
1. Agro bude se ení provád t minimáln 2 x ro n , p ípadnou dotaci z udržování
pozemku ponechá nájemci p. Mendlovi a bude zužitkovávat pouze seno. Panu
Mendlovi bude odhr ovat sníh z p ilehlé parkovací plochy.
2. Pan Mendl podnajme pozemek Agru Zlechov.
3. Protože podle nájemní smlouvy mezi obcí a p. Mendlem uzav ené v roce 2003
je možné pozemek podejmout t etí osob jen s výhradním písemným
souhlasem obce, je nutné, aby zastupitelstvo obce s tímto vyslovilo souhlas.
Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo vydalo p. Zde ku Mendlovi, jako nájemci
travnatých ástí t chto pozemk , souhlas k podnájmu pozemk parc. . 2589/1 a 2590
pro Agro Zlechov.
Dále se navrhuje, aby obec vyslovila souhlas s darováním ásti pozemk p. . 500/1
nezbytné k realizaci projektu revitalizace v p.t. Hl šek z vlastnictví Agra Zlechov do
vlastnictví obce formou smlouvy o smlouv budoucí. Obec uhradí veškeré náklady
spojené s p evodem nemovitosti v etn zpracování geometrického plánu, který odd lí
ást pozemku p. . 500/1, jíž se bude projekt revitalizace týkat.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Jur a:
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní
pozd jších p edpis , a na základ platného usnesení zastupitelstva obce B estek .
83/2011, vyslovuje souhlas k podnájmu ásti pozemk parc. . 2589/1 a 2590 v k.ú.
B estek, specifikovaných v nájemní smlouv o nájmu nemovitostí ze dne 24.10.2003 a
uzav ené mezi Obcí B estek a panem Zde kem Mendlem, jako OSV , I O: 134
00 657, spole nosti AGRO Zlechov a.s., I : 253 46 075, se sídlem Zlechov 119, PS :
687 10. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vystavit písemný souhlas k podnájmu
výše uvedených pozemk t etí osob .
Pro 7 len zastupitelstva obce, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) schvaluje p edložený návrh smlouvy o
smlouv budoucí o bezúplatném p evodu ásti pozemku parc. . 500/1 – orná p da o
vým e 5.571 m2 v k.ú. B estek dot eného realizací projektu „Návrh t ní a mok ad –
interak ní prvek v p.t. Hl šek B estek“ z vlastnictví spole nosti AGRO Zlechov a.s.,
I : 253 46 075, se sídlem Zlechov 119, PS : 687 10, do vlastnictví Obce B estek,
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I O: 00 542 253, se sídlem B estek 14, 687 08. P íslušná ást pozemku bude odd lena
geometrickým plánem dle zam ení skute ného stavu po dokon ení díla. Veškeré
náklady spojené s p evodem, v etn náklad na vypracování geometrického plánu,
ponese Obec B estek.
Pro 7 len zastupitelstva obce, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
5) Odpisový plán na rok 2013
Na základ novely zákona o ú etnictví musí zastupitelstvo obce na za átku
kalendá ního roku vždy schválit odpisový ú etní plán na p íslušný rok (§ 28 odst. 6
zákona . 563/1991 Sb. o ú etnictví).
Jelikož na rok 2013 obec nemá odpisový plán, na což se p išlo p i díl í kontrole
usnesení v zá í 2013, je nutné na následujícím zasedání zastupitelstva tento plán
schválit. Odpisový plán p ipravila ú etní a tvo í p ílohu žádosti.
Návrh usnesení p ednesl Ing. Jur a: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm. x)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu
s ustanovením § 28 odst. 6 zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpisu, schvaluje p edložený odpisový plán na rok 2013.
Pro 7 len zastupitelstva obce, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
6) Diskuze
Starosta RNDr. Krušina informoval, že do 15.12,2013 musí být zrealizováno a
uhrazeno d tské h išt u fotbalového h išt . Náklady na jeho realizaci firm Bonita
sice p edstavují ástku 197.956 K v etn DPH (a tato ástka je již zahrnuta do
rozpo tu obce na rok 2013), ale je jen za jednotlivé prvky. Protože šplhací souprava
vyžaduje dopadovou plochu, musela být provedena skrývka 28 m3 zeminy. Dopadová
plocha byla zvolena z nejlevn jší varianty – ka írku.
Náklady na dopadovou plochu navyšují cenu díla a to takto: materiál ka írek 45 t za
472 K /t, celkem 21.240 K s DPH. Dovoz materiálu a terénní úpravy za nákladové
ceny znamenají cenu do 15 tis. K . Celkem navýšení cca 36 tis. K . Bez dopadové
plochy by nešlo dílo zprovoznit, a proto se navrhuje navýšení rozpo tu na realizaci
d tských h iš o 36 tis. K .
Návrh usnesení p ednesl Ing. Jur a: Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona .
128/2000 Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluje rozpo tové opat ení,
které spo ívá v navýšení rozpo tu obce na rok 2013 o ástku 36 tis. K na realizaci
dopadových ploch d tského h išt u baloncentra. Sou asn pov uje starostu obce
p edložit p íslušnou zm nu rozpo tu na následujícím zasedání zastupitelstva v roce
2013.
Pro 7 len zastupitelstva obce, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl p ijat.
RNDr. Krušina informoval p ítomné o dotaci, kterou obec obdržela na náves „Prádlo“
a o tom, že bude t eba p ijat nejmén na dobu udržitelnosti projektu dalšího
pracovníka na údržbu - úvazek minimáln 0,5. Navrhl, aby se tímto ešil i správce
sportovní haly.
Dále informoval o erné skládce na Chabaních a krocích, které byly podniknuty k její
likvidaci a následnému znep ístupn ní k dalšímu navážení odpadk .
Nikdo další ze zastupitel se do diskuse nep ihlásil.
Z pléna se p ihlásil Ing. Jan Patka a dotázal se, zda cesta na Záhumní je již hotová a
kdo odpovídá za její p evzetí. Starosta odpov d l, že za p evzetí odpovídá SZK. Ing.
Patka uvedl, že cesta je špatn vyspádovaná a voda te e k domu p. Tománka a ne do
silni ní vpusti. Starosta upozorní na p ípadný problém na kontrolním dnu.
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Ing. Patka se dotázal, zda starosta má povolení na vybudování sjezdu vedle svého
domu. Uvedl, že on si musel p i budování sjezdu obruby koupit, kdežto starosta je
ukradl. Starosta obce RNDr. Krušina uvedl, že obruby neukradl, ale firma je p ed
domem vym nila z d vodu poškození p i budování kanalizace stejn jako v mnoha
jiných p ípadech v obci s tím, že místo, aby zde umístila rovné obruby, dala zde na
jeho žádost obruby sklopené. Pan Patka ekl, že obruby poškozené nebyly a opakoval,
že starosta tyto sklopené obruby ukradl. Starosta se ohradil, že nic neukradl. Uvedl, že
práce s položením obrub a sjezdu ke sklepu p. Patky provedl zhotovitel a tyto práce
byly provedeny také na náklady stavby.
Ing. Patka dále upozornil na to, že n jaká firma parkuje s auty za potokem a vyzval
starostu, aby toto ešil. M že zde dojít k poškození životního prost edí, zne išt ní
vody v potoce. Starosta odpov d l, že potok je ve správ Les
R. Jestliže n komu
n co vadí, m že klidn dát podn t p íslušnému orgánu sám. Není t eba, aby tak inil
starosta.
Ing. Patka požádal o autorizaci zápisu. Starosta odpov d l, že podle zákona jsou pro
verifikaci zápisu zvoleni dva ov ovatelé. Námitky v i zápisu m že uplatnit len
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Prochovník se zeptal, kdy se bude projednávat jeho písemná žádost na odkoupení
ásti pozemku p ed jeho domem. Starosta odpov d l, že jde o zasedání zastupitelstva
v mimo ádném termínu a jeho žádost bude projednána na nejbližším zasedání.
7) Záv r
Starosta pod koval p ítomným za ú ast a zasedání ukon il v 17:45 hod.
Zápis p edala dne 26.11.2013 Valentová Radmila
Potvrzen starostou obce dne 29.11.2013
RNDr. Jind ich Krušina ………………….
Podepsáno ov ovatelem:
Dne 5.12.2013

MUDr. Píšt k Jan …………………….

Dne 5.12.2013

Ing. Trávní ek K. …………………….
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