Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov
konaného dne 18.10.2019 od 18:00 hodin v hotelu Jelínek č.e. 1695 v Bedřichově
Přítomni:

Vladimír Černý, Martin Džupin, Tomáš Fotul, Ing. Tomáš Halama, Petr Holub, Martin
Kunc

Omluveni:

Jiří Groh, Ing. Milan Kuchař, Ing. Luboš Vaner

Bod 1.
Zahájení, schválení programu
Pan starosta zahájil jednání a konstatoval, že zastupitelé se sešli v potřebném usnášeníschopném
počtu a nechal hlasovat o schválení programu v této podobě:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, schválení programu
Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočtová změna č. 7/2019
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce - Integrovaný rozvoj a oprava dopravní
infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách
Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Lyžařské permanentky pro děti
Stavební a pozemkový výbor – žádosti o koupi pozemků, nájem, věcná břemena
Různé
Diskuse, závěr

Hlasováním PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů byl program dnešního zasedání
schválen.
Bod 2.
Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek, čímž bylo jeho znění schváleno.
Bod 3.
Volba ověřovatelů zápisu
Pan starosta jako ověřovatele navrhuje pana Vladimíra Černého a pana Martina Kunce,
zapisovatelku ustanovuje paní Regínu Keltnerovou.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Vladimír Černý, Martin Kunc
Zapisovatelka: Regína Keltnerová
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Bod 4.
Rozpočtová změna č. 7/2019
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
FV projednal plnění rozpočtu a navrhl rozpočtové změny č. 7/2019
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Návrh rozpočtové změny:
výdaje
suma
paragraf položka CZK
text
2219
5169 200 000 služby komunikace
2219
5171 100 000 opravy komunikace
8115
saldo

300 000 rezerva rozpočtu
0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 5.
Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce - Integrovaný rozvoj a oprava dopravní
infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
V návaznosti na předchozí informace předkládá pan starosta finální verzi Smlouvy o spolupráci při
realizaci stavební akce „Integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských
horách“ s Libereckým krajem.
Již na jaře letošního roku jsme zajistili souhlas Ministerstva dopravy ČR s realizací následně
uvedených akcí a přesunem sumy 27mil na účet Libereckého kraje přes SFDI. Jedná se o prostředky
určené na realizace projektů:
1. Vybudování druhého nástupního místa Bedřichov Maliník (jehož součástí je vybudování
chodníku podél silnice III. třídy do centra obce Bedřichov – k odbočce na vládní cestu,
vybudování zastávky autobusu, včetně otočky autobusu);
2. Rozšíření přístupové místní komunikace přes Nisu k obecním parkovištím u Nisy (včetně
rekonstrukce mostu, rozšíření vozovky a vytvoření chodníku pro pěší);
3. Realizace informačního a navigačního systému na stávající parkovací plochy Bedřichov a
Janov nad Nisou;
4. Rekonstrukci místní komunikace od centrálního parkoviště na Královku k odbočce na
Prezidentskou chatu.
Součástí původního záměru byla ještě realizace mostu přes Maliník (součást Jizerské magistrály).
Ten se ale nakonec nebude realizovat. Obec se na druhé straně zavázala stavby projekčně připravit,
což odpovídá sumě 2mil Kč. Některé projekty jsou již hotovy. Závazek zatíží obecní rozpočet
v následujícím roce sumou cca 1,2mil Kč vč. DPH. Investorem stavebních akcí bude Liberecký kraj,
investorem projektových příprav bude obec Bedřichov.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce „Integrovaný rozvoj a oprava
dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách“
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy o spolupráci při realizaci
stavební akce „Integrovaný rozvoj a oprava dopravní infrastruktury Bedřichov v Jizerských
horách“.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 6.
Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Současná právní úprava, provedená zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ve svém § 63
odst. 1 umožňuje uzavírání veřejnoprávních smluv (dále jen VPS) mezi obcemi ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností v případě, že některá obec není schopna svěřený výkon státní správy
sama zabezpečovat. S konečnou platností na základě návrhu smluv vycházejícího z vůle orgánů
daných obcí rozhoduje v našem případě Krajský úřad Libereckého kraje.
Statutární město Jablonec nad Nisou má v současnosti v souladu s ustanovením § 105 zák. č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, uzavřenu platnou VPS
k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků ve správním obvodu:
8 obcí: Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný
Rádlo
a 2 měst: Lučany nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Jednotlivé VPS byly postupně uzavírány v průběhu let 2003 – 2019, mnohdy zcela odlišných
cenových podmínek, především v závislosti na četnost případů i s ohledem na finanční možnosti
jednotlivých obcí. Žádná z dosavadních uzavřených VPS dosud nebyla co do výše úhrady nijak
měněna, což je v současnosti pro statutární město Jablonec nad Nisou nejen nevýhodné, ale
dokonce výrazně finančně ztrátové. Vzhledem k neustále se dramaticky zvyšujícím nákladům na
vyřízení jednotlivých přestupkových řízení, s přihlédnutím k ceně obvyklé, účtované za výkon této
agendy ostatními ORP v rámci celé ČR i s ohledem na potřebu výši poplatku spravedlivě
nediskriminačně sjednotit, je Radě města předkládán návrh na její úpravu prostřednictvím uzavření
Dodatků jednotlivých VPS.
Odměna statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, sloužící k úhradě režijních i ostatních výdajů
s projednáváním přestupků souvisejících, bude prostřednictvím uzavřených Dodatků u všech
uvedených VPS nově stanovena na částku ve výši 2.000,- Kč za vyřízení každého jednotlivého
přestupkového řízení. Četnost výskytu přestupků v jednotlivých obcích, resp. městech je velmi
různorodá a pohybuje se v rozmezí cca 10 – 40 případů ročně.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje Dodatek veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků, uzavřené dne 2.4.2003,
na nově stanovenou částku ve výši 2 000,- Kč za vyřízení každého jednotlivého přestupkového
řízení.
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 7.
Lyžařské permanentky pro děti
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
1. Nabídka společnosti SKI BIŽU s.r.o. na zimní sezónu 2019/2020
na vleky SKI Bižu v areálu Bedřichov a Severák, včetně večerního lyžování, nepřenosných s
fotem:




děti 0 - 6 let
děti 7-15 let
děti 16-18 let

1 400,- Kč
2 200,- Kč
2 800,- Kč

Pan starosta navrhuje schválit příspěvek Obce Bedřichov na pořízení lyžařských permanentek na
vleky SKI Bižu pro děti s trvalým pobytem v obci, na lyžařskou sezonu 2019-2020 ve výši:
 500,- Kč pro děti do 6 let
 1 000,- Kč pro děti od 7ti do 18ti let.
Příspěvek by byl vyplácen pokladnou Obce Bedřichov po předložení dokladu o zakoupení
permanentky.
V případě, že by příspěvek obce čerpaly všechny děti, bude celkový příspěvek činit 65 000,- Kč
(32 dětí do 6 let á 500,- Kč = 16 00,- Kč; 49 dětí od 7 do 18 let á 1 000,- Kč = 49 000,- Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje příspěvek Obce Bedřichov na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým
pobytem v Bedřichově, na vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o., na lyžařskou sezonu
2019-2020: pro děti do 6 let - 500,- Kč, pro děti od 7 do 18 let – 1 000,- Kč,
B) pověřuje starostu obce, Petra Holuba, zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce
Bedřichov po předložení dokladu o zakoupení permanentky.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Stránka 4 z 7

Bod 8.
Stavební a pozemkový výbor – žádosti o koupi pozemků, nájem, věcná břemena
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Darovací smlouva LK – Chodník u Apartmánů Padesátka
Jedná se o část p.p.č. 748/1 o výměře cca 95 m2 na stavbu chodníku u Apartmánů padesátka, kdy
LK daruje tento pozemek Obci.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/3799/2019 na část p.p.č. 748/1, k. ú.
Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, ve vlastnictví Libereckého kraje, o výměře
cca 95 m2, na stavbu „Chodník u Apartmánů Padesátka“, obdarovanému – Obec Bedřichov.
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Pronájem sjezdovka u Doliny
Žádost [osobní údaj odstraněn] . Pan Černý upozorňuje na nutnost udržování okolních pozemků.
Pan starosta na toto majitele a případně nájemce upozorní.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 534/16 v k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou o výměře 2109
m2. Tento pozemek bude využíván jako zázemí lyžařského vleku s 2 dočasnými mobilními
buňkami a jako dojezdová plocha sjezdovky u Doliny, za nájemné ve výši 10 000,- Kč/rok, na
dobu neurčitou,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zveřejněním schváleného záměru na úřední
desce obce.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Záměr č. 6/2019 – záměr zřízení věcného břemene na p.p.č. 326/4, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad
Nisou, obec Bedřichov – smlouva o smlouvě budoucí č. 135/B/2019/TPČ
Stavba přípojky vodovodu a kanalizace k č.e. 1630 a č.e. 1728.
Záměr – vyvěšen 3.10.2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje zřízení nemovité věci, věcného břemene, spočívajícího ve vedení liniové stavby,
přístupu k a užívání liniové stavby, a to ve prospěch Severočeská vodárenská společnost a.s.,
IČO 49099469 a Společnost JSS RD Bedřichov s.r.o., IČO 04484509, na základě Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 135/B/2019/TPČ na p.p.č. 326/4, k.ú.
Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, ve vlastnictví obce Bedřichov, na stavbu
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kanalizace a vodovodu pro objekty č.e. 1630 a č.e. 1728. Výše náhrady činí dle platného ceníku
obce Bedřichov 1 223,- Kč bez DPH,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Žádost o prodej p.p.č. 533/19
Dne 20.1.2019 požádali [osobní údaj odstraněn] o prodej p.p.č. 533/19 o výměře 83 m2, druh
pozemku ostatní plocha ve vlastnictví obce Bedřichov za účelem rozšíření příjezdové komunikace
k č.e. 1696.
19.8.2019 dodali souhlas sousedů [osobní údaj odstraněn].
Projednáno na minulém OZ - záměr vyvěšen 2.10.2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje prodej nemovité věci p. p. č. 533/19, k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec
Bedřichov, ve vlastnictví obce Bedřichov, o výměře 83 m2, za cenu 500,- Kč/m2, celkem
41 500,- Kč, manželům [osobní údaj odstraněn] ,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem kupní smlouvy a Návrhu na vklad
vlastnických práv do katastru nemovitostí.
Hlasování PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Bod 9.
Různé
Pan starosta navrhuje příští zasedání zastupitelstva na 28.11.2019, termín bude ještě upřesněn po
zjištění možností i chybějících členů.
Pan starosta na začátku prosince plánuje neformální setkání s občany na Chatě Jarmilka. Termín
upřesní.
Pan starosta navrhuje zvýšení parkovného na Centrálním parkovišti a na Maliníku v zimní sezoně
až napadne sníh. Sezónní parkovací karty nebudou.
Důvody:
 navýšení nákladů na zimní údržbu – Obec zaplatila loňskou zimu přes 2 mil. Kč za úklid
sněhu a opravy po zimě;
 navýšení nákladů na provoz parkoviště – např. zvýšení mzdy obsluze obsluha je již nutná;
 část parkovného jde na provoz lyžařských běžeckých tratí, které jsou pro uživatele zdarma;
 obec investovala v minulých 3 letech do stadionu Bedřichov více než 4 mil Kč do plochy a
zázemí (např. vybudovala šatnu);
 obec nyní buduje zasněžovací systém běžeckých tras na stadionu, kde sice získala dotaci 5
mil Kč, ale část ve výši cca 1,5 mil Kč jde z rozpočtu obce.
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Loňský tarif:
3h
3h-8h
8h-24h

Letošní tarif:
1/2h
do 1h
1h-3h
3h-8h
8h-24h

100,- Kč
150,- Kč
200,- Kč

zdarma
80,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Občan [osobní údaj odstraněn] upozorňuje na nutnost neustále kontrolovat auta zaparkovaná
mimo vyhrazený prostor. Pan starosta odpovídá, že Obecní Policie se o to stará a je nutné ji
v případě nutnosti zavolat. Ale není možné, aby sloužila nepřetržitě. Máme společně s Janovem 2
strážníky. Navíc zde máme velký nadstandard v tom, že naše 2 malé obce tj. Janov nad Nisou a
Bedřichov mají vlastní Obecní Policii, která nám pomáhá řešit tyto případy v době kdy slouží.
Pan starosta informuje, že byli zaměřeny pozemky pro budoucí chodníky podél hlavní komunikace,
nyní bude tento podklad předán projektantovi, aby vyhotovil návrh vedení chodníků. Následně by
bylo jednáno s majiteli dotčených pozemků.
Zastupitelé jednají o místě pro biodpad. Nabízí se více míst v obci. O místě se rozhodne na dalším
zastupitelstvu.
Pan Halama seznamuje zastupitele s tím, že projednává možnost oprav místních komunikací, tak
aby opravy vydržely a nespláchl je déšť. Nyní je zadán jednoduchý projekt.
Bod 10.
Diskuse, závěr

Pan starosta ukončuje zasedání v 18,45h.

Zapsala:

Regína Keltnerová

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Černý
Martin Kunc
Petr Holub
starosta obce
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