
SETKÁNÍ S OBČANY 
 

HORSKÝ HOTEL JELÍNEK  
BEDŘICHOV – 14.12.2018 



Program 

1. Úvod 

– Představení zastupitelů obce 

– Představení vedení obce a orgánů obce 

– Struktura obecního úřadu 

2. Programové prohlášení zastupitelů obce 
Bedřichov 2018 - 2022 

3. Různé 

4. Podněty občanů a Diskuze 

 



Obec Bedřichov 2018 



Zastupitelé obce 

• Vladimír Černý, Martin Džupin, Ing. Tomáš 
Halama, Petr Holub, Tomáš Fotul, Jiří Groh st., 
Ing. Milan Kuchař, Martin Kunc, Ing. Luboš 
Vaner 

 



Orgány obce 
• Starosta Petr Holub 

• Místostarosta 

Martin Kunc  a  Ing. Tomáš Halama  

• Rozdělení práce a zodpovědnosti 

– Petr Holub (statutární zástupce, administrativa a 
řízení OÚ, parkoviště a ekonomika, infocentrum, 
infrastruktura, územní plán, aj.) 

– Martin Kunc (veřejné osvětlení, stadion Bedřichov, 
infrastruktura, aj.) 

– Ing. Tomáš Halama (životní prostředí a zeleň, opravy 
cest, infrastruktura, aj.)  



Výbory a komise 
• Finanční výbor obce 

– Vladimír Černý (předseda), Martin Koucký, Roman Teubner 

• Kontrolní výbor 
– Tomáš Fotul (předseda),  Ing. Ondřej Lutovský, Michaela Švitorková 

• Pozemkový a stavební výbor 
– Ing. Milan Kuchař (předseda), Vladimír Černý, Jiří Groh st., Martin 

Džupin, Ing. arch. Ladislav David  

• Komise kulturní, sociální a sportovní 
– Gabriela Hozdová (předsedkyně), Lenka Klinderová, Jan Bubeník, 

Eliška Dvořáková, Dagmar Kučerová, Veronika Střižíková, Simona 
Sasková 

• Komise rozvojová 
– Ing. Luboš Vaner (předseda), Tomáš Fotul, Michaela Švitorková, Ing. 

Josef Saska, Ing. Michaela Teplá  
 

 



Obecní úřad 



Organizační struktura 01/2019 

Referent St. Sp. 
(HPP) 

Vedoucí IC 
Asistent OÚ (HPP) 
 

   Pracovník IC 
(DPČ) 

Účetní obce 
(DPČ) 

Starosta 

Místostarostové 

Brigádníci IC 
(DPP) 

Správci parkovišť 
(DPČ, DPP, Ext.) 



Programové prohlášení zastupitelstva 
obce Bedřichov 2018 – 2022 

usnesení č. 15/2018 

• Níže uvedené body jsou výsledkem průniku 
názoru zastupitelů obce Bedřichov. Zastupitelé 
obce Bedřichov se zavazují konat v duchu těchto 
programových priorit a svojí činností přispět 
k jejich naplnění. 

 



1. Infrastruktura obce 

• Pokračovat v projektování a výstavbě chodníků 
podél hlavní komunikace. Stavět další pěšiny a 
cesty jako spojnice pro pěší uvnitř obce. 
Pokračovat v projektování a výstavbě kanalizace 
a vodovodu. Řešit dopravu v obci snížením 
rychlosti a zajištěním opatření pro vynucení 
jejího dodržování. Opravovat, udržovat a 
vylepšovat komunikace, mosty, kamerový 
systém, dětská hřiště a parky. 

 



1. Infrastruktura obce 
Akce:  
- Vybudování spojnice mezi P Maliník a P Central/centrem obce, 

pěšinou procházející vnitřkem obce (projekt hotov) 
- Projekt (2019) a výstavba (2019/20) chodníku školící centrum 

UKO – La Pasta 
- Oprava mostu u Ludmily včetně vybudování chodníku směr 

Nisa  
- Projekt kanalizace Bícovi – statek u Rajtrů (2019) 
- Projekty dalších částí chodníku podél hlavní komunikace 

(2020/22) a jejich výstavba dle dohod a fin. možností 
- Nový kamerový systém monitorující nejen výjezdy z obce, ale 

také celou hlavní komunikaci Uko – P Centrál, P Nisa, oblast u 
úpravny vody, stadion, zkvalitnění kamer (2019/20) 

- Opravy a zkvalitnění komunikací (2019/22) 
- Doprava – omezení rychlosti  



2. Stadion Bedřichov 

• Na základě zkušenosti se stávajícím stavem 
dořešit plochu stadionu (odvod vody, zatravnění, 
zarovnání terénu, apod.). Opravit tenisové kurty. 
Vybudovat bike/ski track nad stadionem, 
popřípadě vybudovat multifunkční hřiště. 
S pomocí dotace a partnerů zajistit realizaci 
zasněžovacího systému. 

 Akce: výstavba zasněžovacího systému dle projektu 
(2019/20), výstavba Bike parku pro děti a mládež nad 
stadionem dle studie (2019), oprava kurtů (2019/20).  



3. Jizerská ops 

• Ponechat jako hlavní činnost – úprava stop 
Jizerské magistrály. Společně dobudovat stadion 
a zasněžování. Řešit s ředitelkou a správní radou 
prostor pro vybudování zázemí pro rolby (vybrat 
místo, projekt, finance).  

Akce: Najít místo pro stavbu garáží, pomoct se zajištěním  
financování (2019/21). 



4. Sjezdový areál 

• Vést jednání s majitelem vleků (TJ Bižuterie) o 
dalším postupu v areálu s cílem zajistit 
potřebnou investici do areálu. Na základě těchto 
jednání postupovat dále. Být partnerem a 
v případě potřeby aktivně spolupracovat 
v odstraňování problémů bránících rozvoji 
areálu. 

 Akce: TJ Bižuterie by měla v roce 2019 rozhodnout o budoucnosti 
Ski areálu, do té doby je možné hledat řešení pro zasněžování 
areálu. 



5. Územní plán 

• Neotevírat územní plán obce. Pouze výjimečně, a 
to pouze pokud půjde o zásadní strategický 
zájem obce. 

Akce: Dotáhnout změnu ÚP č. 1 (cesta do lokality pod 
vodojemem) a změnu ÚP č. 2 (chatová oblast), viz. platná 
usnesení zastupitelstva obce z předchozího volebního období 
(2019/20). Plánovaná schůzka: Obec – Stavební úřad JBC – 
AOPK CHKO JH (leden 2019) 



6. Turistický ruch 

• Podporovat turismus přes Infocentrum. IC 
spolupracuje s ubytovateli a podnikateli. 
Pokračovat v projektech (stezky, jejich propojení, 
okolní cíle pro turisty, prodej). Zajistit další ½ 
úvazek pro zaměstnance a větší prostory 
v budově.  

Akce: Rekonstrukce budovy OÚ a vytvoření většího prostoru 
pro IC (2019), nové projekty na podporu turismu, certifikace IC 
a rozšíření služeb (2019/22). 



7. Kultura a sport 

• Podporovat spolek Bedřichováci (tradiční akce: 
Bedřich, Pouť, Koncerty, Betlém, aj.), přes 
kulturní komisi podporovat i další akce 
(olympijský běh, malování vajíček, koncerty, 
drakiáda, perníčky, zájezdy, apod.). Poskytovat 
dotace z rozpočtu na další akce (např. Decathlon 
Cup apod.). Otevřenost dalším podnětům. 

 Akce: viz. kalendář akcí 2019, který je již k dispozici na webu a 
v příštím týdnu bude ve Vašich schránkách. 



8. Ostatní 

• Dbát o vzhled obce a udržovat čistotu. 
Ekonomickou aktivitu obce (parkoviště, 
pronájmy) řídit efektivně s cílem, aby vydělané 
prostředky byly investovány zpět do obce. Snažit 
se působit jako spojnice mezi různými zájmy 
obyvatel – např. podnikatelů a nepodnikatelů. 
Apelovat na vzájemnou toleranci a ohleduplnost. 



Různé: 
 
Tržba parkoviště 2018 
Rozpočet obce 2019 
Hlavní investiční záměry rok 2019/20 
 
 



Tržba parkoviště 2018 
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Rozpočet obce 2019 

Příjmy:

Třída  1 Daňové příjmy 7 800 000 Kč

Třída  2 Nedaňové příjmy 7 212 600 Kč

Třída  3 Kapitálové příjmy 160 000 Kč

Třída  4 Přijaté dotace 66 300 Kč

Bankovní účet (převod přebytku rozpočtu z r. 2018) 2 500 600 Kč

Příjmy celkem: 17 739 500 Kč

Výdaje:

Třída  5 Běžné výdaje 15 789 500 Kč

Třída  6 Kapitálové výdaje 1 950 000 Kč

Výdaje celkem: 17 739 500 Kč

NÁVRH ROZPOČTU  OBCE  BEDŘICHOV

NA ROK 2019

• Zveřejněno na ÚD 12.12.2018 



Hlavní investiční záměry rok 2019/20 

• Rekonstrukce obecního úřadu (dotace MMR) 

• Projekt na kanalizaci Bícovi – Rajtr (dotace LK) 

• Projekt na chodník Uko – Jarmilka (obec) 

• Výstavba chodníku Jarmilka – LaPasta   
(Apartmány 50) 

• Bike Park Stadion (dotace ČEZ) 

• Pěšina alej ke statku u Rajtrů – centrum (obec, LK) 

• Rekonstrukce mostu přes Nisu, chodník (LK) 

• Zasněžovací systém Stadion (JOPS, LK, Obec) 



Podněty občanů 
& 

Diskuze 



Děkujeme za pozornost. 
Přejeme Vám hezký večer. 


