VÝPIS USNESENÍ č. 36/2022
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Byzhradec, konaného dne
18.5.2022 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 19:10
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. 5. 2022 do 19. 5. 2022.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.byzhradec.cz informace o konání
zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva (viz. Prezenční listina – příloha č. 1/us36), 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. Sociální program v obci
4. Péče o zeleň v obci a údržba veřejného prostranství
5. Stav a opravy místních komunikací v obci
Podněty občanů:
6. Žádost o odkup staré houpačky
7. Žádost o koupi pozemku parc.č. 806/12, LV 10001
8. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže
9. Žádost o vyjádření k vyhotovení vodovodní přípojky
10. Podnět obce vůči nájmu na parc.č.24
11. Veřejné osvětlení u čp.78
12. Lávový kámen nad ohniště
Ostatní záležitosti:
13. Kotlíkové dotace – informace občanům
14. Ryby
15. Rozpočtové opatření č.2
16. Porovnání cenových nabídek na vybudování zpevněné cesty na parc.č. 528/1
17. Kanalizace obce a vypouštění odpadních vod

Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1b. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Usnesení: Starosta určil zapisovatelem paní Barboru Jarkovskou a ověřovatelem zápisu pana Miloše
Novotného a pana místostarostu Michala Plachetku.

Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje Zápis č. 35/2022 z 20. 4. 2022
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.
3. Sociální program v obci
Usnesení – I. Bere na vědomí, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí sociální situaci
v obci.

4. Péče o zeleň v obci a údržba veřejného prostranství
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č.4, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí, že je třeba
snížit výšku živého plotu na výjezdu z návsi u čp.1 na parc.č. 825/1, kvůli bezpečnosti výjezdu na
hlavní komunikaci (př.č.2/us36).
III. Ukládá bod č.4, Zastupitelstvo ukládá panu Jablonskému Zdeňkovi snížení výšky tohoto živého plotu.

5. Stav a opravy místních komunikací v obci
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č.5, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí stav
místních komunikací a jejich plánované opravy.
III. Ukládá bod č.5, Zastupitelstvo ukládá kontrolu a opravu upevnění dopravní značky naproti čp.1
panu Jablonskému Jaroslavovi.

6. Žádost o odkup staré houpačky
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje prodej vyřazené houpačky za cenu šrotu tj.
300 Kč.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

7. Žádost o koupi pozemku parc.č. 806/12,LV 10001
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje záměr na odkup pozemku parc.č. 806/12, LV
10001. Obec Byzhradec zveřejní tento záměr na odkup pozemku parc.č. 806/12 na své úřední desce
po dobu 15 dnů. (př. č.3/us36).
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod 8., bylo schváleno.

8. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec zamítá předložený návrh umístění stavby garáže na
parc.č. 21/1 a parc.č. 803/10 z důvodu nedodržení stavebních předpisů dle § 25 vyhlášky ke
stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb. (př.č.4/us36).
Hlasování:
Pro: předběžného
0
Proti:
6
Zdrželi
se: 0
1. Projednání
rozpočtového
opatření
Usnesení – III. Zamítá bod č.8, bylo zamítnuto.

9. Žádost o vyjádření k vyhotovení nové vodovodní přípojky
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje žádost pana Karla Ficence na vybudování
nové vodovodní přípojky na parc.č.3140 specializovanou firmou AQUA SERVIS, a.s., IČO:
60914076 a vydá vyrozumění s podmínkami pro vyhotovení této stavby.
2. Projednání předběžného rozpočtového opatření
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 9, bylo schváleno.

10. Podnět obce vůči nájmu na parc.č.24 v k.ú. Byzhradec
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č.10, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí aktuální
stav pronajímaného pozemku na parc.č.24 v k.ú. Byzhradec.
3. Projednání předběžného rozpočtového opatření
11. Veřejné osvětlení u čp. 78
Usnesení – a) Zastupitelstvo obce schvaluje pozastavení projektu nového veřejného osvětlení na
parc.č. 3346 z důvodu převahujícího nesouhlasu dotčených obyvatel
b) Zastupitelstvo obce schvaluje dovybudování sloupu veřejného osvětlení v blízkosti
čp.78 – u kontejneru na železo.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 11a), bylo schváleno.
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 11b), bylo schváleno.

12. Lávový kámen nad ohniště
Usnesení – a) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení lávového kamene nad ohniště u roubenky.
b) Zastupitelstvo ukládá celou realizaci a nákup lávového kamene místním
zahrádkářům.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 12a), bylo schváleno.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 12b), místním zahrádkářům realizaci a nákup lávového kamene.

13. Kotlíkové dotace – informace občanům
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č.13, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí nové
informace týkající se kotlíkové dotace.

14. Ryby
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č.14, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí, že se ze
schváleného rozpočtu použijí prostředky v částce 5 000 Kč na nákup násady do
požární nádrže v obci Byzhradec.

15. Rozpočtové opatření č.2
Usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 ve výši +12 320 Kč.
(př.č.5/us36)
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 15, bylo schváleno.

16. Porovnání cenových nabídek na vybudování zpevněné cesty na parc.č. 528/1
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje cenovou nabídku od firmy Pavel Nejman,
IČO: 48603031, v celkové ceně realizace včetně materiálu 95 158,68 Kč bez DPH
(př.č.6/us36).
Hlasování: Pro: 5
Proti: 1
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 16, bylo schváleno.

17. Kanalizace obce a vypouštění odpadních vod
Usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení technicko-ekonomické studie na akci
„Byzhradec – nakládání se splaškovými odpadními vodami v Byzhradci“
v celkové výši 43 000 Kč od firmy RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327
(př.č.7/us36).
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 17, bylo schváleno.

…………………………………
Kubec Josef
starosta

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

