Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 13. 12. 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 6. 12. 2018 do 13. 12. 2018. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Krupička Jiří, Kučerová Marie, Lepič Miloš, Malena Zdeněk, Míčka Roman,
Rehanslová Hana, Samohýl Jan, Severa Jiří, Svobodová Martina, Šulistová Radka
Omluveni: Suchan Jan
Pro potřeby vyhotovení zápisu bude ze zasedání pořizován zvukový záznam.
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Romana Míčku a vyzvala přítomné zastupitele
k podání návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Hana Rehanslová a
Miloš Lepič.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Hanu
Rehanslovou a Miloše Lepiče.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/18 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) Kontrola zápisu č. 2 ze dne 22.11.2018
4) Schválení dodatku ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
na správním území obce
5) Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
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Hrdějovice“
6) Schválení rozpočtu obce Hrdějovice na rok 2019
7) Finanční záležitosti
8) Různé
9) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Usnesení č. 2/3/18 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Kontrola zápisu č. 2 ze dne 22.11.2018
V procesu řešení je Usnesení č. 9/2/18 z minulého jednání (podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019), které dosud nebylo realizováno,
termín pro splnění je do 31.12.2018.
4. Schválení dodatku ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
na správním území obce
Předsedající seznámila přítomné s Dodatkem č.1/2019 ke smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nakládání s odpady na správním území obce (zastupitelé jej obdrželi před jednáním),
který zaslala firma Rumpold v návaznosti na email, kterým avizovala navýšení cen na rok
2019. Poté předsedající vyzvala místostarostu Miloše Lepiče, aby přítomné seznámil
s aktuálním stavem věci a kroky, které byly v této záležitosti podniknuty. Miloš Lepič
přítomné seznámil s tím, že proběhlo osobní jednání se zástupcem firmy Rumpold. Firma
Rumpold navýšila ceny plošně u všech odběratelů. Firmě Rumpold bylo sděleno, že v tomto
případě musí obec Hrdějovice přehodnotit, zda bude i nadále odebírat služby v oblasti
nakládání s odpady od tohoto dodavatele, obec Hrdějovice osloví další dodavatele,
poskytující služby v této oblasti. Firma Rumpold se tomuto postupu nebrání, za svými cenami
si stojí. Na základě výše uvedeného byly poptány následující firmy: FCC, s.r.o., Marius
Pedersen, a.s., Kaiser servis, spol. s r.o. Na základě obdržených nabídek a následných
cenových jednání bude rozhodnuto o dalším postupu. Za současné situace vedení obce
navrhuje dodatek schválit. Následně se bude případně s ohledem na nabídky řešit vypovězení
smlouvy a změna dodavatele služby.
J. Krupička navrhl, že by bylo dobré doplnit dodatek ke smlouvě o garanci určité doby, po níž
nebude cena za službu zvyšována (4 měsíce až 1 rok). Vedení obce se to pokusí vyjednat a
dodat do smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje Dodatek č.1/2019 ke smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nakládání s odpady na správním území obce uzavřené dne 13.1.2011 mezi Obcí
Hrdějovice a firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. a pověřuje starostku Radku Šulistovou
podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 3/3/18 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

5) Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
Hrdějovice“
Předsedající seznámila přítomné s DODATKEM č. 1 SMLOUVY O DÍLO uzavřené mezi
objednatelem obcí Hrdějovice a zhotovitelem Auböck s.r.o. (zastupitelé jej obdrželi před
jednáním), mění se předmět plnění, rozsah změn je obsažen ve změnových listech č. 1 až 12.
Z tohoto důvodu došlo k nárůstu ceny za dílo o 2 415 854,49 Kč + DPH.
2/6

Slova se ujal Jiří Krupička a uvedl, že navýšení ceny do 5% celkové sumy je běžné, dále
uvedl že intenzivně probíhá příprava kolaudace, která proběhne 17.12.2018 v 10.00 hodin.
Dále uvedl, že kontrola ze strany „hasičů“ a „hygieny“ proběhla úspěšně. Nyní je třeba, aby
obec dokončila po kolaudaci formality související s dotací IROP, peníze z dotace by mohly
dorazit kolem měsíce května.
J. Krupička sdělil, že stavbu dle domluvy dovedl ke kolaudaci a po jejím zkolaudování jsou
již další kroky související s administrací dotace na vedení obce.
Dále byla debatována a zdůvodňována výška nájezdu do budovy nové hasičské zbrojnice a
technické souvislosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice“ uzavřené mezi objednatelem obcí
Hrdějovice a zhotovitelem Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,
IČ: 26089785, kdy obsahem dodatku je navýšení ceny za dílo o 2 415 854,49 Kč + DPH,
nová cena včetně DPH: 23 287 483,93 Kč. Zastupitelstvo obce Hrdějovice pověřuje
starostku obce Radku Šulistovou podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/3/18 bylo schváleno.
6. Schválení rozpočtu obce Hrdějovice na rok 2019
Předsedající navrhla projednat a schválit rozpočet na rok 2019. Návrh rozpočtu je vyvěšen na
úřední desce a zastupitelé jej obdrželi před jednáním.
Proběhla diskuse k rozpočtu, kde Jiří Krupička uvedl, že mu přijde, že příjem z daně z příjmu
OSVČ a příjem z daně z nemovitosti nadhodnocen. Dále vznesl dotaz, proč jsou očekávané
příjmy z pronájmu tělocvičny nižší než v předchozím roce. Také uvedl, že považuje položku
výdajů za úroky z úvěru za zbytečně nadhodnocené. Zároveň doporučil upřesnit částku za
MHD podle nové smlouvy. M. Svobodová se dotázala na navýšení částky za právní služby.
Starostka Radka Šulistová stručně osvětlila některé dotazované body – výše předpokládané
daně z nemovitosti vychází z příjmů letošního roku, reálné příjmy z pronájmu tělocvičny jsou
skutečně nižší než očekávané v rozpočtu 2018 (800.000,-), výrazné zlepšení v r. 2019 se
neočekává. Částka za MHD neodpovídá, a nezohledňuje navýšení, to bude řešeno
rozpočtovou změnou na konci roku 2019, neboť ještě přijde vyúčtování za rok 2018 a
skutečná cena se může ještě snížit o přeplatek za zrušené spoje. Položka právní služby
obsahuje i poradenskou činnost neprávní povahy, která bude obcí využívána.
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje rozpočet na rok 2019 (celkové příjmy a výdaje, viz
příloha).
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/18 bylo schváleno.
7. Finanční záležitosti
7.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 13. 12. 2018.
stavy na účtech k 13.12.2018
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BÚ ČSOB
TÚ ČSOB
BÚ ČNB
Celkem

1,990.639,40
7,057.540,27
52.207,31
9,100.386,98

příjmy a výdaji ke dni 13.12.2018
schválený rozpočet
příjmy
20,349.313,-výdaje
18,846.100,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
29,097.334,38
38,043.209,84

7.2. Marie Kučerová dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 19/2018
odsouhlasené starostkou dne 30.11.2018 (viz příloha) a požádala zastupitele o projednání
návrhu rozpočtového opatření č. 20/2018 (viz příloha). K tomuto nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2018 a schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 20/2018.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/18 bylo schváleno.
7.3. Marie Kučerová seznámila zastupitele s plánem inventur obecního majetku za rok 2018 a
navrhla jmenovat členy inventarizační komise (viz příloha).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s plánem inventur a se jmenovanými členy
inventarizační komise.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/18 bylo schváleno.
7.4. Předsedající seznámila zastupitele se „Smlouvou o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro rok 2019 pro obec Hrdějovice“ (zastupitelům byla zaslána předem).
Ze strany Dopravního podniku města České Budějovice dochází z důvodu nové legislativy ke
změně výpočtu dopravních výkonů pro rok 2019. Nová výše kompenzace pro rok 2019 je
1 153 028 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro rok 2019 pro obec Hrdějovice“ s kompenzací pro kalendářní rok
2019 ve výši 1 153 028 Kč a pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací záležitosti a
podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/18 bylo schváleno.
7.5. Předsedající informovala zastupitele o žádosti JSDHO Hrdějovice o převedení
nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu zásahové jednotky pro rok 2018 a návrhem,
aby se tyto nevyčerpané prostředky převedly k rozpočtu zásahové jednotky pro rok 2019.
Převedené finanční prostředky budou použity na vybavení nové hasičské zbrojnice.
7.6. Kalkulace Prvok pro rok 2019
Na ceně za strany firmy Prvok se nic nemění, ceny pro rok 2019 zůstávají stejné jako pro rok
letošní.
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8. Různé
8.1. Předsedající informovala zastupitele, že v termínech 10. a 24. 11. 2018 bylo ze strany
SDH Hrdějovice provedeno čištění kanálových vpustí v Hrdějovicích a Opatovicích. Celkem
bylo vyčištěno a zkontrolováno 204ks kanálových vpustí, zjištěné závady byly nahlášeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření darovací smlouvy s SDH Hrdějovice –
poskytnutí finančního daru ve výši 80 000 Kč a pověřuje starostku Radku Šulistovou
administrací záležitosti a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/3/18 bylo schváleno.
8.2. Předsedající informovala zastupitele o jednání se zástupcem architektonického studia
City Upgrade s.r.o., které proběhlo dne 12. 12. 2018. Na základě tohoto jednání byla ze strany
City Upgrade zaslána aktualizovaná nabídka na zpracování architektonické studie návsi a vize
rozvoje obce Hrdějovice, kterou zastupitelé obdrželi před jednáním mailem. Ze strany obce
budou podniknuty další kroky směřující k realizaci studie návsi a zpracování vize rozvoje
obce Hrdějovice. Zastupiteli byl vznesen dotaz, zda budou osloveny ještě nějaká další
architektonická studia o zaslání cenové nabídky.
8.3. Předsedající informovala zastupitele o žádosti firmy EON o odprodej části pozemku
482/1 v katastrálním území Hrdějovice o rozměrech cca 5,95 x 3,6 m pro stavbu nové
kioskové trafostanice UKL 3119 nebo UKL 3024, která nahradí stávající dosluhující
sloupovou trafostanici TS „Hrdějovice Jihotvar“ včetně přípojky vysokého napětí.
Zdeněk Malena upozornil, že věc transformátoru a jeho rozměrů se musí před schválení
žádosti řádně prověřit, zejména s ohledem na možnou kolizi s prostorem vjezdu do areálu
keramičky.
8.4. Předsedající stručně informovala zastupitelstvo o tom, že obec se stala veřejným
opatrovníkem. Dále informovala o obtížích a vývoji veřejného opatrovnictví osoby z obce
Hrdějovice.
8.5. Předsedající krátce informovala zastupitelstvo o provedeném dílčím auditu ze strany
krajského úřadu, který neshledal žádné chyby a nedostatky.
8.6. Předsedající informovala přítomné o termínech zasedání zastupitelstva obce pro první
pololetí roku 2019: 31. 1. 2019, 28. 2. 2019, 28. 3. 2019, 25. 4. 2019 a 27. 6. 2019.

9. Diskuse
Starostka a místostarosta informovali zastupitele ve věci některých dotazů z minulého
zastupitelstva. Byl předložen návrh dokumentu „náplň práce místostarosty“.
H. Rehanslová požádala o předložení kladného stanoviska Krajského úřadu ke kácení stromů
na vlakové zastávce, na které M. Lepič odkazoval na předešlém zastupitelstvu. M. Lepič
sdělil, že obec žádné kladné stanovisko Krajského úřadu nemá a že stromy nebudou káceny,
pouze provedeny případné ořezávky za účasti dendrologa, pokud na tom bude SŽDC trvat.
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Předsedající poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem přítomným krásné Vánoce a
hodně zdraví do nového roku a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:22 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) Rozpočet obce Hrdějovice na rok 2019
5) Plán inventur na rok 2018
6) Rozpočtové opatření č. 19/2018
7) Návrh rozpočtového opatření č. 20/2018

Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2018
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Hana Rehanslová

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

Miloš Lepič

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

Starostka:
Radka Šulistová

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