Zápis a usnesení
z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Starý Bydžov,
konaného dne 17. 12. 2021 od 17 hodin.
Přítomni: Ing. Vladimír Kalugin, Bc. Lenka Paštiková, Martina Emanovská,
Aleš Paštika, Šteyr Milan (příloha č.1- prezenční listina)
Omluveni: David Janouch, Bc. Žilka Martin
Veřejnost: p. Šteyr Michal
Hosté:
Program:1) Zahájení, přivítání přítomných, schválení programu zasedání
2) Přečtení a ověření zápisu z 4. řádného zasedání obce
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení rozpočtu MŠ na rok 2022
5) Schválení rozpočtu obce Starý Bydžov na rok 2022
6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023–2025
7) Smlouva o spolupráci a spolufinancování cyklostezky Starý Bydžov – Nový Bydžov
8) Smlouva věcné břemeno Šteyr Michal
9) Různé
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
1.1. Zasedání zastupitelstva obce Starý Bydžov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17 hodin.
Starosta obce přivítal přítomné a přednesl návrh programu.
Návrh programu byl schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Usnesení č. 6/1.1 bylo schváleno

Zdrželi se 0

1.2. Určení zapisovatele: Marie Havránková
Ověřovatelé zápisu: Martina Emanovská, Aleš Paštika
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov určuje ověřovatele zápisu Martinu
Emanovskou, Aleš Paštika a zapisovatele Marii Havránkovou
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1.2 bylo schváleno.
2) Přečtení a ověření zápisu z řádného zasedání obce
Starosta obce zaslal zastupitelům dne 13. 12. 2021 na cloudové úložiště zápis z
5. řádného zasedání zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2021. Ve smyslu
jednacího řádu nebyl zápis znovu čten na jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje ověření zápisu z 5. řádného zasedání zastupitelstva obce
konaného 19. 12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.

Proti 0 Zdržel se 0

3) Rozpočtové opatření č. 26–28 /2021
Účetní obce předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 26-28/2021
(příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 26-28/2021
4) Rozpočet Mateřské školy Starý Bydžov
Starosta obce seznámil s návrhem rozpočtu Mateřské školy na rok 2022, který
zpracovala zastupující ředitelka. Rozpočet je navržen ve výši 350 000, - Kč. Tato částka
představuje příspěvek obce na činnost školky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje rozpočet MŠ a zároveň příspěvek MŠ na rok 2022 ve výši
350 000, - Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno

Zdržel se 0

5) Rozpočet obce na rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo podrobně s plněním rozpočtu za rok 2021 a s rozpočtem obce Starý
Bydžov na rok 2022. Starosta zdůraznil, že dle dostupných informací státní rozpočet ČR bude schválen
v březnu-dubnu roku 2022. Příjmová část rozpočtu je stanovena na základě daňové predikce Ministerstva
financí z listopadu 2021.
Celkové příjmy obce v roce 2022 budou činit 11 003 tis. Kč Provozní výdaje budou činit 13 298 tis. Kč,
Schodek ve výši 2 295 tis. Kč bude profinancování z kladného hospodářského výsledku v minulých
letech.
Výše investičních výdajů bude v průběhu roku upřesněna v návaznosti na poskytnutí
dotačních finančních prostředků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov schvaluje rozpočet na rok 2022 jako ztrátový
ve výši příjmů 11 003 tis. Kč Kč a výdajů 13 298 tis. Kč.
Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanoví dodržení objemu
jednotlivých paragrafů rozpočtu s tím, že přesuny mezi jednotlivými položkami
uvnitř paragrafů při jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce.
Zastupitelstvo obce Starý Bydžov svěřuje starostovi obce provádění i
rozpočtových opatření, jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu
obce, a to až do výše 300 000, - Kč v příjmech a 300 000, - Kč ve výdajích. Dále
zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provádění rozpočtových opatření, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce v měsíci prosinci v plné
výši. Tato rozpočtová opatření budou předložena na vědomí zastupitelstva obce

veřejném zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno

Zdržel se 0

6) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Starý Bydžov na rok 2023–2025
Starosta předložil ke schválení příjmy a výdaje Střednědobého výhledu rozpočtu obce
na období 2023–2025
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled obce Starý Bydžov na období
2023–2025.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Usnesení č. 6/6 bylo schváleno

Zdržel se 0

7) Smlouva o spolupráci a spolufinancování cyklostezky mezi Starým Bydžovem a Novým Bydžovem
Starosta obce seznámil zastupitelé s postupem prací na cyklostezce. Obec má na svoji část (tj. od
cukrovarské cesty k tabuli označující začátek obce Starý Bydžov) na dotčené pozemky podepsané
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí směnné smlouvy a podepsanou situaci všemi
dotčenými osobami na koordinačním výkresu vedení cyklostezky. Město Nový Bydžov v současné době
má téměř vyřešeny majetkové vztahy – chybí jedno stanovisko majitele pozemku, od kterého není možno
získat souhlas (dlouhodobě žije v cizině). Jediné řešení, je změna projektu kde cyklostezka povede v této
části příkopem a tím budou zvýšeny náklady na výstavbu cyklostezky. Změna projektu musí být
projednána s dotčenými orgány a nejpozději do 25.2. 2022 Žádost o dotaci včetně platného stavebního
povolení musí být předložena na SFDI.
Starosta obce seznámil se Smlouvou o spolupráci a spolufinancování cyklostezky s Městem Nový
Bydžov. Obec Starý Bydžov bude investor cyklostezky a Město Nový Bydžov bude spolupracující
organizace. Veškeré náklady budou klíčovány rovným dílem.
Zastupitelé nesouhlasí s podílením se na nákladech spojených s nevykoupeným pozemkem a aby se obec
podílela na zvýšených nákladech s náhradním řešením cyklostezky z důvodu nevykoupeného pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k prošetření financování cyklostezky s Novým Bydžovem o
zvýšené náklady za nevykoupený pozemek. Schválení Smlouvy o spolupráci a spolufinancování
cyklostezky přesouvá na příští jednání zastupitelstva.
8) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – p. Šteyr Michal
Starosta obce vyzval pana Šteyra Michala k vysvětlení Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Starý Bydžov (povinný) a GasNet s.r.o Klíšská940/96, Klíše zastoupená GasNet Služby s.r.o.
Plynárenská 499/1 Zábradovice Brno (oprávněný) a Michal Šteyr Starý Bydžov 200 (investor) na zřízení
věcného břemene na pozemku par. č. 942, KÚ Starý Bydžov výměra 3,61 m2.Starosta navrhl
jednorázovou úplatu 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplata
100,- Kč/m2 tj.361,--Kč
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno

Proto 0

Zdržel se 0

9) Různé
9.1 Exekuce p. Pavlásek
Starosta obce seznámil zastupitelé s pravomocným rozsudkem na bývalého nájemce Obecní hospody za
nezaplacení faktury za dodávku vody
9.2. Rybník – firma Stavební centrum Hlušice
Starosta informoval zastupitele o předání podkladů právní firmě KVB Pardubice ohledně
vypovězení smlouvy s firmou Stavební centrum Hlušice na revitalizaci rybníka.
Starosta ukončil zasedání v 19:30 hod

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listiny
2) Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne: 22. 11. 2021
Zapisovatel: Marie Havránková

……………….…………

Ověřovatele: Bc. Lenka Paštiková

…………………………

Martina Emanovská

…………………………

……………………………….
Ing. Vladimír Kalugin-starosta

………………………..
Milan Šteyr – místostarosta

