VÝPIS USNESENÍ č. 35/2022
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Byzhradec, konaného dne
20.4.2022 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 19:25
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 11. 4. 2022 do 21. 4. 2022.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.byzhradec.cz informace o konání
zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva (viz. Prezenční listina – příloha č. 1/us35), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
1a. Zahájení
Usnesení: Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje program v tomto znění:
Program:
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Posouzení cenové nabídky na realizaci zahrady u OÚ
11. Kontrola zápisu v kronice
Podněty občanů:
4. Rybolov v místní požární nádrži
5. Velkoobjemový a nebezpečný odpad
6. Plánované akce a mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje
Ostatní záležitosti:
7. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
8. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace Plán údržby vodovodu Byzhradec
9. Shrnutí realizace projektu výstavby chodníku podél silnice
10. Projednání možnosti vkladu volných finančních prostředku obce

Hlasování: Pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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

Hlasování: Pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje Zápis č. 34/2022 z 23. 3. 2022.
Hlasování: Pro: 5
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3. Posouzení cenové nabídky na realizaci zahrady u OÚ
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje cenovou nabídku firmy Coniferia Michl, IČO:
48612804, na realizaci osázení zahrady vedle OÚ v Byzhradci v celkové hodnotě 65 490 Kč vč.
DPH. Zastupitelé dále souhlasí požádat p. Jarkovského, IČO: 07937768, o opravu a obložení
studny. Příloha č. 3/us35.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

4. Rybolov v místní požární nádrži
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje cenu povolenek a hostovaček pro osoby starší
15-ti let cenu 500 Kč a pro děti do 15-ti let cenu 200 Kč.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

5. Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Usnesení – I. Bere na vědomí, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí plánované konání
sběru NO a velkoobjemového odpadu, které proběhne v obci o víkendu 14. - 15. 5. 2022. Příloha č.
2/us35.

6. Plánované akce a mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje
Usnesení – I. Bere na vědomí, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí nadcházející
plánované akce, jako jsou pálení čarodějnic a mše svaté v kapli sv. Cyrila a Metoděje.
7. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec nesouhlasí s žádostí pana Karla Ficence o povolení
zvláštního užívání místní komunikace, z důvodu chybějících dokumentů zpřesňujících bližší záměr
celé akce. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce obeznámit písemným vyjádřením pana Karla
Ficence s usnesením ze zasedání dne 20. 4. 2022. Příloha č. 4/us35.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Zdrželi se: 0

8. Plán údržby vodovodu Byzhradec
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje plán preventivní údržby a popis způsobu
vedení evidencí pro účely, vyhodnocení a následné kontroly plnění výkonových ukazatelů sledování
na rok 2022 od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, společnost AQUA SERVIS, a. s.,
IČO: 60914076. Příloha č. 4/us35.
Hlasování:
Pro: předběžného
5
Proti:
0
Zdrželi
se: 0
1. Projednání
rozpočtového
opatření
Usnesení – II. Schvaluje, bod 8., bylo schváleno.

9. Shrnutí realizace projektu výstavby chodníku podél silnice
Usnesení – I. Bere na vědomí, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí celkové dokončení
realizace projektu stavby „ Chodník podél silnice III/29845 v Byzhradci“ s kladným výsledkem
kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Příloha č. 6/us35.
2. Projednání předběžného rozpočtového opatření
III. Udává místostarostu M. Plachetku, aby vypracoval po realizaci a dokončenou kolaudací
chodníku požadovanou závěrečnou zprávu pro KH kraj do konce roku 2022.

10. Projednání možnosti vkladu volných finančních prostředku obce
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje vložení finančních prostředků obce do dvou
termínovaných vkladů v celkové částce 2 mil. Kč u správce termínovaných vkladů, Komerční
banky
IČO: 45317054.
3.a.s.,
Projednání
předběžného rozpočtového opatření
Hlasování: Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 10, bylo schváleno.

11. Kontrola zápisu v kronice
Usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zápis popsaných událostí v kronice obce Byzhradec za
rok 2021.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 11, bylo schváleno.

…………………………………
Kubec Josef
starosta

…..…………………………..
Bc. Plachetka Michal
místostarosta

