VÝPIS USNESENÍ č. 33/2022
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Byzhradec, konaného dne
23.2.2022 od 19.00 hodin ve společenské místnosti OÚ Byzhradec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Předsedající starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání OZ.
Zasedání Zastupitelstva obce Byzhradec (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:07
hodin starostou obce Josefem Kubcem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Byzhradec
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 2. 2022 do 24. 2. 2022.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.byzhradec.cz informace o konání
zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us33), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).

1a. Zahájení
Usnesení: Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Informace z minulých jednání OZ
3. Sociální program v obci
4. Zpráva o podávání informací podle zákona 106/1999 Sb. v roce 2021
5. Spolupráce s místními spol. organizacemi v roce 2022
6. Zpráva o inventarizaci majetku
7. Zpráva o kontrole pokladny a účetních dokladů
8. Návrh zprávy o přezkumu hospodaření obce v roce 2021
9. Ostatní záležitosti:
Program byl přítomnými rozšířen o další body:
a) Žádosti o dotace z rozpočtu obce
b) Popelnice na KO pro občany osady Slavěnec
c) Zpevnění obecní cesty parc. č. 527/10
d) Projednání žádosti o zvláštní užívání komunikace
e) Možnosti založení spořicího účtu / termínovaného vkladu
f) Cenová nabídka na osázení zahrady vedle OÚ
g) Znak obce Byzhradec
h) Rybáři
i) Další informace
j) Projednání uzavření smlouvy DPP

Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1b. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Usnesení: Starosta určil zapisovatelem paní Barboru Jarkovskou a ověřovatelem zápisu paní Janu
Jablonskou a paní Evu Jablonskou.

Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje Zápis č. 32/2021 z 29. 12. 2021
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3. Sociální program v obci
Paní Jablonská Eva seznámila přítomné se sociálním programem v obci na rok 2022.
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Byzhradec bere na sociální program na
rok 2022. Bez výhrad.

4. Zpráva o podávání informací podle zákona 106/1999 Sb. v roce 2021
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Příloha č. 2/us33
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

5. Spolupráce s místními spol. organizacemi v roce 2022
Usnesení – I. Bere na vědomí, zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí plánovaný průběh
spolupráce místních spolků v obci Byzhradec.

6. Zpráva o inventarizaci majetku
Usnesení – I. Bere na vědomí, zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí inventarizační stav
majetku. Nebyly zjištěny žádné hrubé nedostatky.
Bez výhrad.

7. Zpráva o kontrole pokladny a účetních dokladů
Usnesení – I. Bere na vědomí, zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí průběh finanční
kontroly. Příloha č. 3/us33.

8. Návrh zprávy o přezkumu hospodaření obce v roce 2021

Usnesení – I. Bere na vědomí, zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí návrh zprávy o
přezkumu hospodaření obce Byzhradec. Bez výhrad
Příloha č. 4/us33

9.a) Žádosti o dotace z rozpočtu obce
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje dotaci pro:
a) Spolek pro kulturní akce Byzhradec – POKABY, IČO: 03297535, ve výši 20 000 Kč
Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje finanční dar pro (příloha č. 5/us33)
b) Klub předběžného
důchodců Solnice,
IČO: 02672197,
2. Projednání
rozpočtového
opatření ve výši 1 000 Kč (příloha č. 6/us33)
Zastupitelstvo obce Byzhradec bere na vědomí:
c) žádost o finanční příspěvek pro Český svaz včelařů ZO Solnice - bude probíhat další
jednání.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod a), bod b), bylo schváleno.
Usnesení – I. Bere na vědomí , bod c)

9. b) Popelnice na KO pro občany osady Slavěnec
Usnesení – I. Bere na vědomí rušení pytlového svozu na KO.

Projednání
předběžného
rozpočtového
9. c)3.Zpevnění
obecní
cesty parc.č.
527/10 opatření
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje oslovení firem pro zhotovení cenové nabídky
na zpevnění obecního pozemku parc. č. 527/10. (příloha č. 7/us33)

9. d) Projednání žádosti o zvláštní užívání komunikace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje povolení o zvláštní užívání komunikace za
dodržení podmínek v Rozhodnutí č.1/2022. (příloha č. 8/us33)
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 9.d), bylo schváleno.

9. e) Možnosti založení spořicího účtu / termínovaného vkladu
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje postup při jednání uložení finančních
prostředků v rámci Komerční banky, a.s. a České Spořitelny, a.s..
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 9.e), bylo schváleno.

9. f) Cenová nabídka na osázení zahrady vedle OÚ
Usnesení - Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje variantu č.1 a dále bude čekat na cenovou
nabídku realizace zahrady. (příloha č. 9/us33)

Příloha č. 4/us33
Hlasování: Pro: 6
Proti:
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

9. g) Znak obce Byzhradec
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí postup a nový návrh znaku obce
Byzhradec. Zastupitelé se seznámí s novým návrhem a budou ho operativně řešit. (příloha č.
10/us33)
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 9.g).

9. h) Rybáři
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí postup a přípravu rybářů obce
Byzhradec. Bez výhrad.
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 9.h).
9. ch) Další informace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí: 1) přeložení čtení z kroniky z 23.3. na
20.4.2022 ; 2) vyhodnocení množství vyprodukovaného odpadu v obci (příloha č. 11/us33); 3)
Změny jízdních řádů, kde se část spojů ruší a část je nahrazena (příloha č. 12/us33); 4)Na podzim
r.2022 proběhnou volby do zastupitelstva obce Byzhradec.
Usnesení – I. Bere na vědomí bod 9.ch), bez výhrad.

9. i) Projednání uzavření smlouvy DPP
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje uzavření DPP s panem Jablonským
Jaroslavem v rozsahu velitel JPO SDH obce Byzhradec.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. schvaluje bod č.9 i), bylo schváleno

Kubec Josef
starosta

Bc. Plachetka Michal
místostarosta

