Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov
konaného dne 11.6.2020 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu Bedřichov č.p. 218
Přítomni: Martin Džupin, Tomáš Fotul, Jiří Groh, Ing. Tomáš Halama, Petr Holub, Ing. Milan Kuchař,
Martin Kunc
Omluveni: Vladimír Černý, 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)
11)

Zahájení, schválení programu
Kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Závěrečný účet obce
Žádost o zřízení kontokorentního úvěru
Obecně závazná vyhláška
Žádosti o dotace z rozpočtu Obce
Jizerská o.p.s. – jmenování člena správní a dozorčí rady
Stavební výbor – věcné břemeno ČEZ
Různé
Diskuse, závěr

Hlasováním PRO: 7 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 Martina Kunce a pana Tomáše Halamu, zapisovatelku
ustanovuje paní Regínu Keltnerovou.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Martin Kunc, Tomáš Halama
Zapisovatelka: Regína Keltnerová
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Bod 4.
Závěrečný účet obce
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Dne 13.5.2020 bylo Krajským úřadem, odborem vnější kontroly, provedeno přezkoumání
hospodaření obce, které je součástí závěrečného účtu obce za rok 2019. Zpráva o výsledku
přezkoumání byla zveřejněna 26.5.2020 a návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 byl zveřejněn
na úřední desce dne 17.2.2020.
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Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019, zpracované Krajským úřadem Libereckého kraje – bez výhrad.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje účetní závěrku roku 2019.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 5.
Žádost o zřízení kontokorentního úvěru
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že vzhledem k situaci, kdy v letošním roce nedojde k naplnění rozpočtových
příjmů, a to z důvodu opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií, žádá o možnost zřízení
kontokorentu na obecní účet vedený u ČS.
Jde o to, že Obec přišla o příjmy z parkovišť ve výši cca 1mil Kč (uzavřeno v březnu 2020) a dále
dojde k nižšímu příjmu z daní (od státu), také cca 1,5mil Kč. Pan starosta uvádí, že Obec
samozřejmě šetří a nebude realizovat to, co není nutné. Ambicí je, ale zásadní a slíbené investice
provést. Také ty investice, na které Obec čerpala dotace. Je nutno opravit některé cesty a starat se
o obec jako každý rok. Pan starosta nepředpokládá nic zásadního a myslí si, že se do mínusu Obec
nedostane. Požadavek kontokorentu je jako zajištění pro případ krátkodobého nesouladu příjmů a
výdajů.
Podmínky jsou zde:
 výše kontokorentu 1,0mil Kč (cca 5% přijmů)
 úroková sazba 1M pribor + 1 % p.a. (celková sazba k dnešnímu dni 1,30 %), tedy pokud by byl
úvěr kompletně vyčerpán celý rok, tak by byly celkové úroky cca 13 tis
 závazková odměna z nenačerpané části úvěru: 0,20 % p.a., pokud by se tedy úvěr vůbec nečerpal
tak by to bylo za celý rok 2000 Kč,
 vedení kontokorentu 300 Kč / měsíc, cena za sjednání úvěru je bez poplatku, úvěr je bez
zajištění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje zřízení kontokorentního úvěru do výše 1,0mil Kč, a to k účtu vedeném u České
spořitelny č. 0963237369/0800,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podepsáním úvěrové smlouvy
č. 0963237369/20 s Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 6.
Obecně závazná vyhláška
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Jedná se o vyhlášku o místním poplatku č. 3/2019 za komunální odpad, která se, na základě
posouzení Ministerstva vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly mění tím, že se
vypouští odst. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bedřichov č. 1/2020 o místním poplatku za
komunální odpad,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zajištěním jejího vyhlášení.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 7.
Žádosti o dotace z rozpočtu Obce
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
1. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3000,- Kč.
Vzhledem k současné situaci, kdy chybí příjmy v rozpočtu obce, nedoporučuje pan starosta
podpořit jakékoliv žádosti, které nejsou v rozpočtu obce, navrhujeme tedy žádost zamítnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) neschvaluje žádost ze dne 23.4.2020 o poskytnutí dotace na provoz Linky bezpečí, z.s., IČO
61383198,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podáním informace žadateli.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
2. Spolek Bedřichováci na základě dohody podal žádosti o dotace na akci Antonínská pouť – žádost
o poskytnutí 22 000,- Kč, Obec zařídí uzavření komunikace pod kostelem, zajistí WC, poskytne el.
proud a stánky.
Vzhledem k příslibu z minulého zastupitelstva, kdy byla žádost zamítnuta a kdy zastupitelé slíbili,
že pokud se akce bude moci uskutečnit, tak že akci podpoří. Navrhujeme akci podpořit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) schvaluje poskytnutí dotace spolku Bedřichováci z.s., IČO 28560256 na pořádání akce:
Antonínská Pouť – 13.6.2020 ve výši 22 000,- Kč,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem veřejnoprávní smlouvy,
C) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, odesláním částky 22 000,- Kč, na účet spolku
č. 218831448/0300.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 8.
Jizerská o.p.s. – jmenování člena správní a dozorčí rady
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Pan starosta uvádí, že vzhledem k tomu, že dne 4.6.2020 rezignoval na funkci člena Správní rady Jizerské
o.p.s. pan Martin Kunc, navrhuje na jeho místo jmenovat pana Ing. Milana Kuchaře.
Vzhledem k tomu, že po již předchozích avizacích svého odchodu do důchodu ke dni 30.6. 2020, rezignoval
na funkci člena Dozorčí rady Jizerské o.p.s. pan Ondřej Duda, navrhuje na jeho místo jmenovat pana
Vladimíra Černého.
Pan starosta děkuje oběma za práci, kterou pro Jizerskou magistrálu vykonali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
A) jmenuje s účinností od 11.6.2020 člena správní rady spol. JIZERSKÁ, o.p.s. IČ 25412949 – Ing. Milana
Kuchaře (bytem [osobní údaj odstraněn]),
A) jmenuje s účinností od 1.7.2020 člena dozorčí rady spol. JIZERSKÁ, o.p.s. IČ 25412949 – Vladimíra
Černého (bytem [osobní údaj odstraněn]),
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, odesláním jmenování,
C) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, zajištěním zápisu do rejstříku JIZERSKÁ, o.p.s.

Hlasování PRO: 6 hlasů (Džupin, Fotul, Groh, Halama, Holub, Martin Kunc), PROTI: 0 hlasů,
ZDRŽEL: 1 hlasů (Kuchař)

Bod 9.
Stavební a pozemkový výbor – věcné břemeno ČEZ
K tomuto bodu obdrželi zastupitelé důvodovou zprávu.
Dne 22.4.2020 požádala společnost ČEZ a.s. v zastoupení firmou KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČO
25464787, v zastoupení firmou ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250 o zřízení věcného břemene na
p.p.č. 722/1, dne 10.5.2020 byla již uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Záměr vyvěšen: 5.5.2020
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 společnosti ČEZ Distribuce a.s., v
zastoupení firmou KOLLERT ELEKTRO s.r.o., IČO 25464787, v zastoupení firmou ENPRO Energo
s.r.o., IČO 28628250 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 722/1, k.ú.
Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, ve vlastnictví obce Bedřichov, na stavbu číslo
zakázky IZ-12-4000660/VB/2 – zemní kabelové vedení NN a rozpojovací skříně na stávající
podpěrný bod, č.e. 1593. Výše náhrady činí dle platného ceníku obce Bedřichov 6 000,- Kč bez
DPH, 7 260,- Kč s DPH,
B) pověřuje starostu obce Bedřichov, Petra Holuba, podpisem smlouvy.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 10.
Různé
Jizerská ops
Pan starosta informuje o rezignaci ředitelky Jizerské o.p.s. paní Mgr. Radky Davidové k 14.6.2020.
Důvodem je pravděpodobně navrhovaná změna v odměňování, kdy za administrativní vedení
společnosti by náležela odměna v poloviční výši dnešní odměny a dále by měla být motivační
složka ve formě odměny za realizované projekty a shánění finančních prostředků od sponzorů a
dárců. Na místo ředitele bude navržen pan Martin Kunc, který z toho důvodu rezignoval na pozici
ve správní radě. Ředitele volí správní rada na svém následujícím zasedání dne 17.6.2020, ta také
rozhodne o přesném způsobu odměňování ředitele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
bere na vědomí rezignaci ředitelky Jizerské o.p.s. paní Mgr. Radky Davidové k 14.6.2020.
Hlasování PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Nabídka spol. Coprosys, s.r.o.
Pan starosta uvádí, že společnost Coprosys, s.r.o. v loňském roce realizovala pro obec kamerový
systém, který úspěšně funguje a přispívá nejen k lepší informovanosti návštěvníků Bedřichova, ale
především eliminuje riziko kriminality v obci. Nyní spol. Coprosys přichází s nabídkou dotažení
datové sítě do obce na své náklady a nabízí obci celou řadu výhod s tím spojených. Vlastní již
povolení od spol. ČEZ na použití sloupů elektrického vedení a na obec se obrací s možností
dočasného umístění kabelů na některé lampy veřejného osvětlení.
Vzhledem k tomu, že již v minulosti nabízela realizaci i firma Mgr. Petr Fotula, navrhuje pan
starosta doplnění těchto podkladů i od pana Fotula Petra, a to do 23.6.2020:
1. Nabídka pro obec Bedřichov týkající se připojení k internetu.
2. Nabídka pro občany obce Bedřichov.
3. Reference společnosti, tedy obce kde firma již podobný projekt realizovala, pro možnosti
prověření si.
4. Stav sítě a připravenost. Přípojné body, které jsou již připraveny a dohody s ostatními subjekty
pro vedení sítě do centra obce Bedřichov.
Společnost Coprosys požádáme o doplnění stavu a připravenosti sítě, ostatní již máme k dispozici.
Na základě těchto údajů Obec rozhodne o umožnění vedení přes obecní inventář (včetně
dočasného povolení horního vedení přes lampy VO) a pozemky ve vlastnictví Obce. Cílem je
realizace datové optické sítě během tohoto roku.
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Práce na stadionu
Pan starosta uvádí, že na stadionu by měly začít drobné úpravy terénu, jak již informoval
na minulém zasedání. Půjde o to, že bude vydlážděn vstup od otočky na stadion, srovnána plocha
před kurty, vybudovány odvodňovací povrchové žlaby a některé části budou zatravněny. Na
realizaci se sponzorsky podílí spol. Progress, Ligranit, Eurovia, Královka, Jiří Groh ml. a další.
Hotovo by mělo být - věříme - před létem (záleží na kapacitách).

Lanový park – nabídka
Pan starosta uvádí, že Obec obdržela nabídku na permanentky pro děti s trvalým pobytem
v Bedřichově za zvýhodněnou cenu 500,- Kč pro děti do let a 1000,- Kč pro děti 6- 18 let.

Zadržování vody v krajině
Pan starosta uvádí, že Společnost pro Jizerské hory o.p.s., ve spolupráci s obcí Bedřichov, pracuje
na dotačním projektu, který počítá s vytvořením několika rybníčků směrem za hotelem Jelínek. Na
příštím jednání zastupitelstva bude projednán souhlas o výpůjčce pozemků ve vlastnictví obce.
Nyní bude vyvěšen záměr.
Bod 11.
Diskuze, závěr
Pan starosta ukončuje zasedání v 17,36h.
Zapsala:

Regína Keltnerová

Ověřovatelé zápisu:

Martin Kunc
Tomáš Halama
Petr Holub
starosta obce
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