Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice

Zápis č. 40
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrdéjovice,
konaného dne 28. 3. 2018, 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 21. 3.2018 do 28. 3.2018. 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 9 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, Ji ří Severa, Jan Suchan, Martina Svobodová, Radka Šulistová
Omluveni: Jana Lepi čová, 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. Radka Šulistová navrhla sebe
jako ověřovatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje ověřovateli zápisu Martinu Svobodovou a Radku
Šulistovou a zapisovatelem Hanu Rehanslovou.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 1/40/18 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola zápisu č. 39
4. Výb ěr zhotovitele na akci: „Hrdějovice — obnova vodovodu v ul. T ěšínská - L etapa obnovy
vodovodu - řad 1-1"
5. Ceny povolenek na lov ryb, pravidla pro lov ryb
6. Finanční záležitosti
7.R ůzné
8. Diskuse
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 2/40/18 bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu č. 39
3.1. E.ON požádal o odprodej pozemku pro výstavbu nové kioskové betonové trafostanice.
Současná sloupová trafostanice umíst ěná v areálu Jihotvaru je již nevyhovující, dožilá. E.ON
má zájem umístit novou trafostanici na hranici plotu p řední strany hrnčírny s Lu ční ulicí.
Jednalo by se o odkup cca 3 x4 m. Cena by byla stanovena znaleckým posudkem. Na minulém
jednání R. Matzner navrhoval jiné místo. Dle sd ělení E.ONu se pozemek navržený R.
Matznerem nachází v ochranném pásmu drah a dráhy nesouhlasí s umíst ěním zařízení E.ONu.
Zastupitelé souhlasili s umíst ěním trafostanice na pozemku navrženém E.ONem. Bude
vypracován geometrický plán a poté odsouhlaseno zve řejnění záměru.

3.2. Schválení obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sb ěru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadu
Předsedající informoval zastupitele o novele zákona č . 565/1990 Sb., na základ ě které je nutno
upravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad ů . Návrh obdrželi
zastupitelé e-mailem již p řed minulým jednáním. V nové vyhlášce se promítají zm ěny
vyplývající z novely zákona o místních poplatcích. Sazba poplatku se nem ění. J. Samohýl na
minulém jednání navrhl do vyhlášky dopinit u rodin, které mají čtyři a více dětí osvobození od
poplatku čtvrtého a každého dalšího dít ěte. Zastupitelé se dohodli na odložení v ěci a prověření
kolik takových rodin je v Hrd ějovicích trvale hlášeno.
Předsedající informoval, že je trvale hlášena jedna rodina se čtyřmi a více d ětmi a navrhl
ponechat vyhlášku ve zn ění navrženém na minulém jednání. Zastupitelé s tímto souhlasili.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje obecn ě závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažd'ování, sb ěru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadu, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2015 ze dne 16. 12. 2015.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 3/40/18 bylo schváleno.
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3.3. Slavoj Hrd ějovice svoji žádost o poskytnutí p říspěvku na náklady na t ělocvičnu pro mladší
a starší p řípravku stáhl.
3.4. Předsedající informoval zastupitele, že obec p řijala pracovníka do sb ěrného dvora.
Otevírací hodiny se nem ění.

4. Výběr zhotovitele na akci: „Hrd ějovice — obnova vodovodu v ul. T ěšínská - I. etapa
obnovy vodovodu - řad 1-1"
Předsedající informoval zastupitele o cenových nabídkách na akci „Výb ěr zhotovitele na akci:
„Hrdějovice — obnova vodovodu v ul. Těšínská - I. etapa obnovy vodovodu - řad 1-1". Jedná
se o výměnu poslední části vodovodu, která je v osinkocementu vedle T ěšínské ulice nad
kolejemi vedle garáží. Zastupitelé se shodli na výb ěru uchaze če, který nabídl nejnižší cenu a to
společnost PRVOK s.r.o., se sídlem Kájovská 11, 382 21 Kájov, I ČO: 281 28 257, DIČ :
CZ28128257. Nabídková cena 220.749,96 K č bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje uzav ření Smlouvy o dílo na akci: „Výb ěr zhotovitele
na akci: „Hrdějovice — obnova vodovodu v ul. T ěšínská - L etapa obnovy vodovodu řad 1-1" se společností PRVOK s.r.o., se sídlem Kájovská 11, 382 21 Kájov, I ČO: 281 28 257,
DIČ: CZ28128257, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Zastupitelstvo obce pov ěřuje
starostu administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 4/40/18 bylo schváleno.
5. Ceny povolenek na lov ryb, pravidla pro lov ryb
Zastupitel J. Suchan seznámil zastupitele s pravidly pro lov ryb a cenami povolenek. Pravidla i
ceny povolenek z ůstávají stejná jako v p ředešlém roce. Podklady obdrželi zastupitelé p řed
jednáním. Ceny povolenek navrhl nem ěnit. P řipomínky ani protinávrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje ceny povolenek na lov ryb a pravidla pro lov ryb na
rok 2018 viz p řílohy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 5/40/18 bylo schváleno.

6. Finanční záležitosti
6.1. Z. Malena seznámil p řítomné s finančními stavy na ú čtech ke dni 28. 3. 2018.
BÚ Č SOB
TÚ Č SOB
BÚ ČNB
Celkem

Kč 1.488.074,67
Kč 17.036.298,36
Kč
226.565,91
Kč 18.750.938,94

- příjmy a výdaje k 28. 3. 2018
příjmy
výdaje

schválený rozpo čet
20.349.313,18.846.100,-

pinění rozpočtu = skutečnost
7.099.560,71
6.477.005,35
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6.2. Z. Malena požádal zastupitele o projednání návrhu rozpo čtového opat ření č . 3/2018 (viz
příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrd ějovice schvaluje návrh rozpo čtového opatření č. 3/2018.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 6/40/18 bylo schváleno.
6.3. Předsedající navrhl úpravu ceníku sportovní haly. Po diskusi bylo p řistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí se zve řejněním zám ěru pronájmu sportovní haly
č.p. 597 stojící na pozemku parc. č. 493/7, katastrální území Hrdějovice za ceny dle p řílohy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 7/40/18 bylo schváleno.
6.4. Předsedající informoval zastupitele o žádosti obce Úsilné o poskytnutí finan čního daru na
podporu konání akce — D ětské dny radosti 2018 ve výši 8.000,- K č a na Voselský turnaj
v nohejbalu ve výši 7.200,-. Zastupitelé souhlasili.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finan čního daru obci Úsilné na
podporu konání akce — D ětské dny radosti 2018 ve výši 8.000,- K č a na podporu konání akce
— Voselský turnaj v nohejbalu 2018 ve výši 7.200,- K č Zastupitelstvo obce pov ěřuje starostu
J. Krupičku administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 8/40/18 bylo schváleno.
7. Různé

7.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 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 .: 1030042124/003 na pozemku
parc. č . 993/37 v k ú. Hrd ějovice za ú čelem umístění distribuční soustavy — kabelu NN v rámci
stavby „Hrd ějovice 6 RD parc. 475/4-6 kabel NN". V ěcné břemeno bude z řízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 11.100,- K č + DPH. Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé p řed
jednáním. P řed hlasováním byla dána možnost zastupitel ům sdělit své stanovisko. Nikdo nemě l
námitky. Bylo p řistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podepsání smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení
věcného břemene č.: 1030042124/003 se společností E.ON Distribuce, a. s. IČ: 28085400 na
pozemku parc. č. 993/37 v k. ú. Hrdějovice na LV č. 1, za jednorázovou náhradu ve výši
11.100,- Kč + DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu administrací věci a podpisem
příslušné smlouvy.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O

Usnesení č. 9/40/18 bylo schváleno.
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7.2. Zrušení obecn ě závazné vyhlášky — Požární řád obce
Na základ ě metodického pomoci Ministerstva vnitra odboru ve řejné správy bylo doporu čeno
zrušení obecn ě závazné vyhlášky — Požární řád obce č . 1/2008 z d ůvodů neaktuálnosti údaj ů .
Bude nahrazena formou Sm ěrnice — Požární řád obce, která bude po konzultaci s HZS
předložena na dubnovém zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje obecn ě závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se ruší
OZV č. 1/2008 — Požární řád obce.
Zdrželi se O
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti O
Usnesení č. 10/40/18 bylo schváleno.

7.3. Předsedající informoval zastupitele, že majitelé aut, kte ří dlouhodobě parkovali na konci
chodníku ulice Školní a tvo řili tam „vrakovišt ě", byli na toto upozorn ěni a situace se vylepšila,
chodník je průchozí. Obec bude situaci sledovat.
7.4. Předsedající informoval, že závora na lesní cestu nad lomem je vyrobena a v dubnu by
mě la být na cestu umíst ěna.

7.5. Předsedající zastupitel ům připomenul, že 14.5.2018 v 18hodin se koná schůzka s
architekty.
7.6. Předsedající informoval, že jízdní řády na zastávce MHD jsou op ět vylepeny. Dle sdělení
MHD není možné na označník MHD na návsi upevnit ráme ček na umístění jízdních řádů .
V případě, že budou problémy pokra čovat, bude obec nucena zakoupit nový ozna čník MHD.

8. Diskuse
8.1. Paní

se dotázala, kdy má být dokon čena nová hasi čárna a zda bude i po jejím
dokončení zachována tréninková dráha u kravína. P ředsedající sdělil, že pokud nenastanou
komplikace p ři rekonstrukci, tak snad do konce roku. Tréninková dráha z ůstává u kravína.

8.2. Paní

. upozornila na propadlý chodník a propadlou silnici po p řekopu v Sadové
ulici. Bude prov ěřeno. Opravy po p řekopech budou řešeny u havarijních stav ů .

8.3. R. Šulistová navrhla do kapli čky sv. Rocha umístit nap ř. keramicky kříž. H. Rehanslová
informovala, že byla zadána výroba sošky sv. Rocha u socha ře Milana Doubravy, který bohužel
zemřel. Obec hledá jiné možnosti, jak sošku sv. Rocha získat.

8.4. J. Severa se dotázal, zda se budou opravovat silnice po zim ě . Předsedající informoval, že
v současné dob ě probíhá označování „děr" po zimě . Poté bude následovat oprava, stejn ě jako
v předešlých letech.
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Předsedající poděkoval všem přítomným za ú čast a ukončil zasedání zastupitelstva
v 18:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitel ů
2) Prezenční listina hostů
3) Rozpočtové opatření č . 3/2018
4) Ceny povolenek na lov ryb, pravidla pro lov ryb
Zápis byl vyhotoven dne 4. dubna 2018

Zapsala:

Ověřovatelé:
Martina Svobodová

Radka Šulistová

Starosta:
Jiří Krupička
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