Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 22. 11. 2018, od 18:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Radkou Šulistovou („dále jako „předsedající“) v zasedací
místnosti OÚ Hrdějovice.
Předsedající sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno, informace byla v souladu se zákonem,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice
po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 11. 2018 do 22. 11. 2018. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva (Krupička Jiří,
Kučerová Marie, Lepič Miloš, Malena Zdeněk, Míčka Roman, Rehanslová Hana, Samohýl
Jan, Severa Jiří, Suchan Jan, Svobodová Martina, Šulistová Radka), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Pro potřeby vyhotovení zápisu bude ze zasedání pořizován zvukový záznam.
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Miloše Lepiče a vyzvala přítomné zastupitele k podání
návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Martina Svobodová a Roman
Míčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Miloše Lepiče a ověřovateli Martinu
Svobodovou a Romana Míčku.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2/18 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dotázala se
přítomných zastupitelů, zda má někdo připomínky. Žádné jiné návrhy vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba členů finančního výboru
4) Volba členů kontrolního výboru
5) Finanční záležitosti
6) Různé
7) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2/18 bylo schváleno.
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3. Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala předsedkyni finančního výboru Marii Kučerovou k navržení jmen členů
finančního výboru. Marie Kučerová navrhla paní Marii Vaňasovou a zastupitele Jiřího
Severu. Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou nějaké jiné návrhy. Žádné
vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí členy finančního výboru Marii Vaňasovou a Jiřího
Severu.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2/18 bylo schváleno.
4. Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala předsedu kontrolního výboru Jana Samohýla k navržení jmen členů
kontrolního výboru. Jan Samohýl úvodem zmínil, že jedno místo člena kontrolní výboru
nejprve nabídl SNK Pro Hrdějovice a Slavoj Hrdějovice, což bylo z jejich strany odmítnuto.
Následně navrhl, jako členy kontrolního výboru paní Jitku Kukačkovou a pana Petra Haikla.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda jsou nějaké jiné návrhy. Žádné vzneseny
nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí členem kontrolního výboru Jitku Kukačkovou a Petra
Haikla.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2/18 bylo schváleno.
5. Finanční záležitosti
5.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 22.11.2018.
stavy na účtech k 22.11.2018
BÚ ČSOB
2,031.168,08
TÚ ČSOB
8,056.063,32
BÚ ČNB
26.377,11
Celkem
10,113.608,51
příjmy a výdaji ke dni 22.11.2018
schválený rozpočet
příjmy
20,349.313,-výdaje
18,846.100,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
29,097.333,28
37,905.557,84

5.2. Marie Kučerová dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 17/2018
odsouhlasené starostou dne 31.10.2018 (viz příloha) a požádala zastupitele o projednání
návrhu rozpočtového opatření č. 18/2018 (viz příloha). K tomuto nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2018 a schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 18/2018.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2/18 bylo schváleno.
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5.3. Marie Kučerová navrhla projednat pověření starostky Radky Šulistové k provádění
rozpočtových změn před projednáním v zastupitelstvu do výše 200.000,-Kč v položkách u
výdajů a u příjmů v neomezené výši z důvodu čerpání úvěru, který byl zastupitelstvem
schválen 28.2.2018, usnesením č. 7/39/18, pro účely úhrady faktur za stavbu hasičské
zbrojnice a kvůli dorovnání daní na konci roku a příjmům z dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice pověřuje starostku Radku Šulistovou k provádění
rozpočtových změn před projednáním v zastupitelstvu do výše 200.000,-Kč v položkách
výdajů a u příjmů v neomezené výši.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2/18 bylo schváleno.
5.4. Předsedající informovala zastupitele o žádosti paní Heleny Timrové o finanční podporu
ve výši 6000,-Kč na každoroční akci Betlémské světlo, která se bude konat 23.12.2018.
Podpora je určena na úhradu cestovného, honorářů hudebníků, nákladů na techniku a dalších
souvisejících výdajů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finančního daru 6000,-Kč paní
Heleně Timrové, Dlouhá 340, Hrdějovice, na akci Betlémské světlo a pověřuje starostku
Radku Šulistovou administrací záležitosti a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2/18 bylo schváleno.
5.5. Předsedající informovala zastupitele o žádosti nohejbalového týmu TJ Slavoj Hrdějovice,
zastoupeného panem Josefem Šárou, o příspěvek ve výši 4400,-Kč na „Novoroční turnaj“,
který se bude konat dne 5.1.2019. Příspěvek bude použit na úhradu pronájmu hrdějovické
sportovní haly pro tuto akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finančního daru 4400,-Kč
nohejbalového týmu TJ Slavoj Hrdějovice na „Novoroční turnaj“ a pověřuje starostku
Radku Šulistovou administrací záležitosti a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2/18 bylo schváleno.
Následně proběhlá krátká debata na téma poskytování finančních prostředků na tyto akce – ze
strany obce by měla být připravena pravidla pro jejich přidělování.
5.6 Předsedající informovala zastupitele o možnosti dotací v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2019 a navrhl podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu veřejného
osvětlení v Polní ulici ve výši 175.000,- se spoluúčastí obce min. 50%.
V rámci navazující diskuse bylo poukázáno na to, že tyto prostředky by bylo vhodnější využít
jinde než v Polní ulici a částku, o kterou bude žádáno, je potřeba navýšit na 250.000,-.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
rekonstrukci/ výstavbu veřejného osvětlení ve výši 250.000,-Kč v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje 2019. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Radku Šulistovou
administrací žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2/18 bylo schváleno.
5.7. Předsedající vyzvala zastupitele k podnětům ohledně přípravy návrhu rozpočtu.
Poté proběhla diskuse ohledně některých bodů rozpočtu. Návrh rozpočtu bude projednáván a
schvalován na prosincovém zastupitelstvu. V rámci diskuse ze strany zastupitele Jiřího
Krupičky zazněla obava, že příjmy obce v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou stanoveny příliš
optimisticky, a že došlo k výraznému navýšení příjmu u daně z nemovitosti a není mu zřejmé,
jak mohlo dojít k takovému zvýšení u této daně. Dále se dotázal, zda je smysluplná investice
do chodníku na Těšínské a nebylo by vhodnější investovat jinde. Položka výdajů za úroky
z úvěru, dle jeho názoru, nebude tak vysoká. Požádal o předložení aktuálního stavu položek
rozpočtu k 31.10.2018. Zastupitelka Martina Svobodová se dotázala, proč jsou najednou
plánovány tak velké výdaje za právní služby. Dále požádala o vysvětlení postupu při výpočtu
částky pro navýšení platů zastupitelů. Na dotazy reagovala předsedající tím, že navrhla
pracovní schůzku, kde paní účetní dotazy vysvětlí a projednají se případné úpravy rozpočtu.
5.8. Předsedající seznámila zastupitele s rozpisem odpisů v MŠ Hrdějovice - elektrický
sporák, pořizovací cena 160192,-Kč a elektrická pánev, pořizovací cena 135520,-Kč předpokládaná doba odepisování 10 let (2018-2028).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice bere na vědomí rozpis odpisů elektrického sporáku a
elektrické pánve v MŠ Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2/18 bylo schváleno.
6. Různé
6.1. Předsedající seznámila zastupitele s žádostí paní Blanky Šťastné o projednání možnosti
volby do funkce přísedícího u Okresního soudu v Českých Budějovicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje návrh kandidatury Mgr. Blanky Šťastné, Okružní
305, Hrdějovice, na přísedící u Okresního soudu v Českých Budějovicích pro volební
období 2018-2022.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 1 (Rehanslová)
Usnesení č. 11/2/18 bylo schváleno.
6.2. Starosta SDH pan Milan Štěpka, požádal o souhlas s konáním akce „O pohár starosty
obce“, která se koná každoročně v červenci.
Zastupitelé nemají problém s konáním této již tradiční akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s konáním soutěže v požárním útoku „O pohár
starosty obce“.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2/18 bylo schváleno.
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6.3. Předsedající informovala zastupitele o emailu firmy Rumpold, která zajišťuje likvidaci
komunálního a separovaného odpadu v Hrdějovicích – firma Rumpold avizuje zvýšení cen za
tyto služby od 1.1.2019. Návrh dodatku smlouvy k projednání bude zaslán.
Ze strany některých zastupitelů byl vznesen návrh, aby byly poptány konkurenční firmy a
bylo možné porovnat nabídky.
7. Diskuse
V rámci diskuse byl ze strany zastupitelky Martiny Svobodové vznesen dotaz, zda už je k
dispozici konkrétní pracovní náplň pana místostarosty. Ze strany předsedající bylo sděleno, že
zatím ne.
O jednoho z hostů padl dotaz, zda budou opět dotace na kompostéry. Bylo sděleno, že se
jednalo o jednorázovou akci.
Ze strany zastupitelky Hany Rehanslové byl vznesen dotaz, jak to vypadá s žádostí SŽDC o
povolení kácení stromů okolo vlakové zastávky. Místostarosta Miloš Lepič sdělil, že obec
bude s kácením souhlasit, SŽDC má kladné stanovisko KrÚ.
Zastupitelka Hana Rehanslová se dále dotázala na stav jednání se SŽDC o odkupu pozemků.
Předsedající sdělila, že SŽDC byla oslovena, o věci ví a po shromáždění podkladů se ozvou.
H. Rehanslová požádala o zaslání dokladů projednávaných na zastupitelstvu, protože nebyly
předem zastupitelům zaslány. A dále požádala, aby byly podklady k jednáním zastupitelstva
zasílány předem, jak bylo zvykem, aby bylo možno se s nimi seznámit.
Předsedající dále informovala o žádosti občanů o umístění sloupu veřejné osvětlení
v Těšínské ul. pod kolejemi. Zároveň informovala, že věc konzultovala s panem L.Mezníkem.
Pozemek patří SŽDC. V rámci diskuse bylo navrženo, aby vedení obce kontaktovalo SŽDC a
projednalo možnost umístění sloupu veřejné osvětlení. Předsedající s tímto souhlasila.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:02
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Rozpočtové opatření č. 17/2018
5) Rozpočtové opatření č. 18/2018
Zápis byl vyhotoven dne 28. 11. 2018
Zapisovatel: Miloš Lepič
Ověřovatelé:
Martina Svobodová ................................................. dne ………………………..
Roman Míčka

................................................. dne ………………………..

Starostka:
Radka Šulistová

..................................................
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