VÝPIS USNESENÍ č. 38/2022
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Byzhradec, konaného dne
11.7.2022 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 19:12
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 24. 6. 2022 do 12. 7. 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/us38), 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. Kontrola účetních dokladů a cenin
4. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 806/12, LV 10001
5. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže na p.p.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byz.
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
7. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na p.p.č. 3346
8. Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti)
Podněty občanů:
9. Žádost o odstranění plevelného rostlinstva
10. Problémy ve vztahu ke stavebním pracím u čp.103
Ostatní záležitosti:
11. Parkoviště před OÚ
12. Nákup laviček a odpadkových košů
13. Požární nádrž obce Byzhradec

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 pana místostarostu
Michala Plachetku a pana Jaroslava Jablonského.

Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje Zápis č. 37/2022 z 15. 6. 2022
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Kontrola účetních dokladů a cenin
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3 a), Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí celou
situaci s dokládáním výkazu za železný šrot.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 3 b), kontrolnímu výboru dořešení celé situace s dokládáním výkazu
za železný šrot a správnost těchto dokladů.
4. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 806/12, LV 10001
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje prodej pozemku parc.č. 806/12 v k.ú.
Byzhradec za cenu 2 940 Kč v celkové výměře 6,76 m².
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.
5. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže na p.p.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byzhradec
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje souhlas se stavebním záměrem na stavbu
„GARÁŽ na p.p.č. 21/1 a 803/20“ v k.ú. Byzhradec a dále souhlasí s udělením výjimky z umístění
stavby garáže na p.p.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byzhradec, a to 1,5 m od hranice pozemku s parc.č. 803/1
v k.ú. Byzhradec ve vlastnictví obce.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5, bylo schváleno.
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na parc. č. 3346, s ČEZ distribuce v zastoupení firmy ELRO Czech, s.r.o.,
IČO: 04669754.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.
7. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na p.p.č. 3346
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje žádost o povolení zvláštního užívání
komunikace na p.p.č. 3346 v k.ú. Byzhradec, a zároveň revokuje tímto své usnesení č.36/2022, bod
č.9, ze dne 18.5.2022.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.
8. Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti)
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje uzavření darovací smlouvy, smlouvy o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o zřízení zákazu zcizení věci mezi obcí Byzhradec na
straně obdarovaného, IČO: 274771 a Římskokatolickou farností Černíkovice, IČO: 64656279, na
straně dárce.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení
–
II.
Schvaluje,
bod
č.
8,
bylo
schváleno.
1. Projednání předběžného rozpočtového opatření

Usnesení – III. Ukládá, bod č. 8 b), paní Jarkovské, aby dohlédla na požadavek obce, a to, aby
darovací smlouva (dále vedená jako „dar“) byla doplněna o hodnotu daru, aby jí obec Byzhradec
mohla zahrnout do svého majetku a účetnictví.

9. Žádost o odstranění plevelného rostlinstva
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 9 a), Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí žádost
pana Říčaře Josefa, bytem Byzhradec čp. 35.(př.č.2/us38)
2. Projednání předběžného rozpočtového opatření
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 9 b), panu místostarostovi prošetření celé záležitosti a písemně
obeznámit o postupu pana Josefa Říčaře bytem Byzhradec čp.35.

10. Žádost o spolupráci od pana Františka Mňuka
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 10 a), Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí žádost
pana Mňuka Františka, bytem Byzhradec čp. 51.(př.č.3/us38)
Usnesení
– III. Ukládá,
bod č. 10rozpočtového
b), panu místostarostovi
a starostovi celou věc prošetřit a udělat
3. Projednání
předběžného
opatření
místní šetření mezi čp. 51 a čp. 103 v Byzhradci.
11. Parkoviště před budovou obecního úřadu
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 11, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí nabídku
od firmy ŠTĚPÁNEK spol. s.r.o., IČO: 45535124, a odkládá tento projekt k dalšímu jednání
zastupitelstva obce.
12. Nákup laviček a odpadkových košů
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje nákup nových laviček a odpadkových košů.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 12, bylo schváleno.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 12 b), paní Jablonské Janě a panu Michlovi zprostředkování koupě
nových odpadkových košů a laviček.
13. Požární nádrž obce Byzhradec
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 13, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí aktuální
stav požární nádrže a bude se dále projednávat na příštím jednání zastupitelstva obce.

…………………………………
Kubec Josef
starosta

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

