Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice

Zápis č. 37
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrdéjovice,
konaného dne 13. 12. 2017, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrd ějovice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce Ji řím Krupičkou („dále jako „p ředsedající") v zasedací místnosti
OÚ Hrdějovice.
Předsedající Ji ří Krupička konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na ú řední desce Obecního ú řadu Hrdějovice zve řejněna v souladu
se zákonem po dobu nejmén ě 7 dní, a to od 6. 12. 2017 do 13. 12. 2017. Sou časně byla
zveřejněna na „elektronické ú řední desce".
Předsedající dále z prezen ční listiny p řítomných č lenů zastupitelstva (viz p říloha) konstatoval,
že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového po čtu 11 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Jiří Krupička, Zdeněk Malena, Radovan Matzner, Vlastimil Neto čný, Hana
Rehanslová, Jan Suchan, Martina Svobodová, Radka Šulistová
Omluven: Jana Lepi čová, Jiří Severa, Jan Samohýl
Předsedající p řítomným sd ělil, že pro potřeby zápisu bude ze zasedání po řizován zvukový
záznam.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl ov ěřovateli zápisu Martinu Svobodovou a zapisovatelem Hanu
Rehanslovou. Požádal zastupitele o návrh druhého ov ěřovatele. Radovan Matzner navrhl sebe
jako ověřovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje ověřovateli zápisu Martinu Svobodovou a Radovana
Matznera a zapisovatelem Hanu Rehanslovou.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti O
Usnesení č. 1/37/17 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámil p řítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou p ředanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zve řejněnou na úřední desce. Nikdo nem ě l námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Studie náves
4) Kontrola zápisu č. 36
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5) Smlouva o smlouv ě budoucí o z řízení v ěcného břemene
6) Schválení rozpo čtu obce Hrdějovice na rok 2018
7) Finanční záležitosti
8) R ůzné
9) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti O

Zdrželi se

O

Usnesení č. 2/37/17 bylo schváleno.
3. Studie náves
Předsedající p řivítal Ing. arch. Vodáka a p ředal mu slovo. Ing. arch. Vodák, jako odborný
poradce, sd ělil zastupitelům a všem přítomným sv ůj názor na studii Ing. arch. Poura. Základní
otázkou dle Ing. arch. Vodáka je, čemu má prostor návsi vlastně sloužit a jaké má postavení
v celkové urbanistické kompozici obce. Prob ěhla diskuse, ze které vyplynulo, že je nutné
přesně specifikovat, jaké úpravy návsi požadujeme, aby zadání studie bylo co nejp řesnější.
Závěrem bylo dohodnuto, že pan starosta sjedná informa ční schůzku s architekty City Upgrade,
doporučenými arch. Vodákem.

V 18:45 hodin se dostavil zastupitel Jan Samohýl
4. Kontrola zápisu č. 36
V řešení z minulého jednání je bod ohledn ě studie návsi, viz p ředchozí bod.

5. Smlouva o smlouv ě budoucí o zřízení v ěcného b řemene
Předsedající informoval zastupitele o návrhu spole čnosti E.ON Distribuce, a. s. na uzav ření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení v ěcného břemene č .: 1030038920/001 na pozemku
parc. č . 993/38 a 482/1 v k ú. Hrd ějovice za ú čelem umístění distribuční soustavy — pilí ře NN
v rámci stavby „Hrd ějovice, K 482/1 — přeložka NN". Věcné břemeno bude z řízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- K č . Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé p řed jednáním.
Jedná se o p řeložku pilíře dle požadavku obce v rámci akce vybudování sb ěrného dvora v areálu
kerami čky. S ohledem na to, že p řeložka je d ělána na základ ě požadavku obce, navrhl
předsedající s výší náhrady v tomto p řípadě souhlasit. P řed hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Nikdo nem ěl námitky. Bylo p řistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podepsání smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení
věcného břemene č.: 1030038920/001 se společností E.ON Distribuce, a. s. IČ: 28085400 na
pozemku parc. č. 993/38 a 482/1 v k. ú. Hrdějovice na LV č. 1, za jednorázovou náhradu ve
výši 2.000,- K č. Zastupitelstvo obce pov ěřuje starostu administrací věci a podpisem příslušné
smlouvy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 3/37/17 bylo schváleno.
6. Schválení rozpo čtu obce Hrdějovice na rok 2018
Předsedající navrhl projednat a schválit rozpo čet na rok 2018. Návrh rozpo čtu je vyvěšen na
úřední desce a zastupitelé jej obdrželi p řed jednáním. Po diskusi bylo p řistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje rozpo čet na rok 2018 (celkové p ř6my a výdaje
v příloze).
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
Usnesení č. 4/37/17 bylo schváleno.

7. Finanční záležitosti
7.1. Z. Malena seznámil p řítomné s finančními stavy na ú čtech ke dni 13. 12. 2017.
BÚ Č SOB
Kč 1.724.042,38
TÚ Č SOB
Kč 18.027.096,75
BÚ ČNB
Kč
139,91
Celkem
Kč 19.751.279,04

- příjmy a výdaje k 13. 12. 2017
schválený rozpo čet
příjmy
17.096.833,výdaje
15.059.715,-

pinění rozpočtu = skutečnost
24.662.710,88
24.470.949,89

7.2. Z. Malena dal na v ědomí zastupitel ům rozpočtové opatření č . 22/2017 (viz p říloha)
odsouhlasené starostou dne 24. 11. 2017. Dále požádal zastupitele o projednání návrhu
rozpočtového opatření č . 23/2017 (viz p říloha).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje návrh rozpo čtového opatření č. 23/2017.
Rozpo čtové opatření č. 22/2017 bere na vědomí.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
5/37/17
bylo
schváleno.
Usnesení č.

7.3. Z. Malena navrhl projednat pov ěření starosty Ji řího Krupičky k provád ění rozpočtových
opatření na konci roku 2017 u p říjmů neomezeně . Důvodem jsou předpokládané p říjmy z daní.
Poté bylo přistoupeno k hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice pov ěřuje starostu obce k provedení rozpo čtových opatření na
konci roku 2017 u piWm ů v neomezené výši.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
Usnesení č. 6/37/17 bylo schváleno.
7.4. Zastupitel Z. Malena seznámil zastupitele s plánem inventur obecního majetku za rok 2017
a navrhl jmenovat členy inventarizační komise (viz p říloha). Po diskusi bylo p řistoupeno
k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s plánem inventur a se jmenovanými členy
inventarizační komise.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
Usnesení č. 7/37/17 bylo schváleno.
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7 .5. Předsedající informoval zastupitele o žádosti
o příspěvek ve výši 6.000,- Kč
na podporu akce Betlémské sv ětlo, která se bude konat dne 23. 12. 2017. P říspěvek by byl
použit na cestovné a honorá ře hudebníků, náklady na techniku a ozvu čení, provozní náklady,
materiál. Po diskusi bylo p řistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finan čního daru ve výši 6.000,- K č
373 61 Hrdějovice na akci
Betlémské sv ětlo. Zastupitelstvo obce pov ěřuje starostu J. Krupičku administrací věci a
podpisem p říslušné smlouvy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 8/37/17 bylo schváleno.
7.6. Předsedající informoval zastupitele o stavu akce „Úprava k řižovatky silnice 111/10575 a
ulice Těšínská" (křižovatka „u zmrzliny"). V rámci této stavby vznikly vícepráce, které nebyly
součástí projektu (deš ťová kanalizace, nové poklopy, červená zámkovka, odseky okolo
kapličky, navýšení délky úpravy chodníku (n ěkteré z t ěchto změn nad rámec PD byly
požadovány dopravním odborem MM ČB). Z tohoto d ůvodu došlo k navýšení ceny díla o
74.505,- Kč bez DPH a prodloužení termínu dokon čení stavebních prací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo ze dne
11. 9. 2017 na akci: „Úprava křižovatky silnice 111710575 a ulice T ěšínská" s firmou
OK Signistav s.r.o., sídlo: Bod ov nad Vltavou — Po říčí 227, PSČ 373 82, IČ: 281 31 347, kdy
obsahem dodatku je navýš ení ceny o K č 74.505,- + DPH a prodloužení termínu dokončení
stavebních prací do 15. 12. 2017. Zastupitelstvo obce pov ěřuje starostu administrací věci a
podpisem p říslušného dodatku.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 9/37/17 bylo schváleno.
7.7. M. Svobodová informovala zastupitele, že v sou časné době zbývá za nevyinkasované
platby za stravné a za umíst ění dítěte v mateřské škole 4.043,- Kč .

8. Různé
8.1. Předsedající informoval zastupitele o žádosti Jiho českého centra pro zdravotn ě postižené a
seniory o.p.s., pracoviště Staroměstská 2608, 370 04 České Bud ějovice o poskytnutí finan čního
příspěvku na rok 2018 ve výši 4.000,- K č . Po diskusi bylo p řistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finan čního daru ve výši 4.000,- K č
Jihočeskému centru pro zdravotn ě postižené a seniory o.p.s., SNP 559, Prachatice II, 383 01
Prachatice, IČ: 265 94 463 na nákup kompenza čních pom ůcek. Zastupitelstvo obce pov ěřuje
starostu J. Krupičku administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Zdrželi se 1 (Šulistová)
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti O

Usnesení č. 10/37/17 bylo schváleno.
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8.2. Předsedající navrhl zastupitel ům termíny jednání zastupitelstva pro I. pololetí 2018 a to
středy 31.1.18, 28.2.18, 28.3.18, 25.4.18, 30.5.2018, 27.6.18 od 18:00 hodin. Zastupitelé s t ěmi
termíny souhlasili.

9. Diskuse
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast, pop řál klidné Vánoce, š ťastný nový rok a
ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.10 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitel ů
2) Prezenční listina hostů
3) Rozpočet obce Hrd ějovice na rok 2018
4)Rozpočtové opatření č . 22/2017
5) Rozpočtové opatření č . 23/2017
6) Plán inventur za rok 2017
Zápis byl vyhotoven dne 18. prosince 2017

Zapsala:

Ověřovatelé:
Martina Svobodová

Radovan Matzner

Starosta:
Jiří Krupička
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