Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 17
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 27. 2. 2020, 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 20. 2. 2020 do 27. 2. 2020. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Severa Jiří, Stejskal Petr,
Šulistová Radka
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 Jan Samohýl a Petr Stejskal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Jana
Samohýla a Petra Stejskala.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/17/20 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. 16 ze dne 30.1.2020
4) Žádosti o dotace
5) Finanční záležitosti
6) Různé
7) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/17/20 bylo schváleno.
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3. Kontrola zápisu č. 16 ze dne 30.1.2020
Předsedající informovala, že nejsou žádné otevřené body z usnesení z minulého jednání
zastupitelstva obce. Pro informaci uvedla, že žádost o dotaci na sběrný dvůr byla podána,
výsledek bude znám v červenci 2020, zahájení prací se předpokládá v září 2020, s termínem
dokončení 6/2021. Dále, že byla uzavřena smlouva s novým správcem lesních porostů pro obec
Hrdějovice panem Mrázkem, a že 6.3.2020 započnou práce na realizaci rekonstrukce ventilace
v MŠ.
4. Žádosti o dotace
4.1. Žádost o dotaci na zateplení spojovací chodby MŠ
Předsedající, v návaznosti na informaci zaslanou zastupitelům před jednáním, uvedla, že
v souvislosti s plánovanou realizací projektu zateplení spojovací chodby MŠ nechala dodatečně
prověřit dotační tituly s cílem pokusit se získat ještě nějaké prostředky na realizaci tohoto
projektu z dotace. Bylo zjištěno, že v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 2020
„Podpora školství“, Opatření č. 2, existuje možnost získat na tuto akci až 500.000,-Kč.
Uzávěrka pro podání žádostí je 20.3.2020 a projekt musí být stavebně realizován nejpozději do
30.9.2020. K žádosti o dotaci je potřeba dopracovat ještě nějaké podklady, ale to se dá do
termínu uzávěrky pro podávání žádostí stihnout. V této souvislosti předsedající doplnila, že
z důvodu dotace může dojít ještě k nějakým zásahům do projektové dokumentace, byť třeba
jen formálním – může to však mít vliv na zadávací podmínky, proto jsou aktivity v tomto směru
do doby podání žádosti pozastaveny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Zateplení
objektu spojovací chodby MŠ Hrdějovice“ v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
2020 „Podpora školství“, Opatření č. 2: Rekonstrukce budov mateřských škol, základních
škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti
(investičního i neinvestičního charakteru) a současně souhlasí se zajištěním vlastních
prostředků na spolufinancování akce.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/17/20 bylo schváleno.
4.2. Žádost o dotaci v rámci Programu péče o krajinu
Předsedající informovala zastupitele, že byla oslovena paní Jitkou Štěrbovou, která zastřešuje
občanskou iniciativu (v rámci iniciativy Stromy pro budoucnost), se záměrem realizovat
výsadbu stromořadí na obecním pozemku. Jedná se o část polní cesty, která dříve vedla z centra
obce ke Trägerovu Dvoru a mlýnu Suchomel. Na tuto akci je možné nyní požádat o dotaci,
kterou administruje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v rámci Programu péče o
krajinu. Žadatelem však musí být obec, celkové náklady jsou odhadovány na 40.000,- včetně
DPH, spoluúčast obce by byla 10%. Žádost, spolu s rozpočtem a stanoviskem MěÚ České
Budějovice, musí být podána do 16.3.2020.
Předsedající následně předala slovo paní Petře Pixové a panu Filipu Černému, kteří přítomným
představovali a objasňovali povahu projektu.
Následně se slova ujal zastupitel Jiří Severa a uvedl, že problém spatřuje v šířce obecní polní
cesty, která je pouhých 4,5 metru a pokud by na ní bylo vysazeno stromořadí, cesta by se zúžila,
případně by se posunula do přilehlých soukromých pozemků. S ohledem na to, že s přilehlými
pozemky se v územním plánu počítá pro zástavbu, měla by být obecní cesta ve svém celku
zachována.
V následné debatě převládl názor, že s ohledem na tyto skutečnosti není uvedená cesta vhodnou
lokalitou pro výsadbu stromořadí, nicméně s ohledem na velmi brzký limitní termín podání
žádosti a potřebu jejího schválení zastupitelstvem bylo dohodnuto, že bude schváleno usnesení
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o souhlasu s podáním žádosti. Případné podání žádosti však předpokládá, že bude nalezena
nová vhodná lokalita k výsadbě, a že bude získán souhlas vlastníka pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Výsadba
stromořadí“ v rámci Programu péče o krajinu, kterou administruje Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a současně souhlasí se zajištěním vlastních prostředků na
spolufinancování akce.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/17/20 bylo schváleno.
5. Finanční záležitosti
5.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 27.2.2020.
stavy na účtech k 27.2.2020
BÚ ČSOB
2,291.509,73
TÚ ČSOB
24,584.910,17
BÚ ČNB
63.982,50
Celkem
26,940.402,40
příjmy a výdaje ke dni 27.2.2020
schválený rozpočet
příjmy
22,977.431,-výdaje
27,607.664,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
2,143.271,13
988.793,19

5.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 odsouhlasené
starostkou dne 6.2.2020 (viz příloha).
5.3. Marie Kučerová navrhla schválit smlouvy o poskytnutí dotace Slavoji Hrdějovice a Spolku
dobrovolných hasičů. Výše dotace byla schválena v rámci schválení rozpočtu na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Slavoji
Hrdějovice, z.s., Hrdějovice 511, IČ:49019325 ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostku
Radku Šulistovou podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hrdějovice, Dlouhá 221, IČ:65048199 ve výši 50.000,- Kč
a pověřuje starostku Radku Šulistovou podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/17/20 bylo schváleno.
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6. Různé
6.1. Předsedající seznámila zastupitele s navrhovanými pravidly pro lov ryb a návrhem cen
povolenek na rok 2020 (viz přílohy).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje Pravidla pro lov ryb na „Pískárně“ Hrdějovice a
Ceny povolenek na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/17/20 bylo schváleno.
6.2. Předsedající uvedla, že opět, jako v minulých letech, chce paní Šárka Bendová pořádat
Letní školu s cizími jazyky hrou v termínech 3.-7.8. a 10.-14.8.2020. Vzhledem k tomu, že se
jedná o tábor, který převážně navštěvují děti z Hrdějovic, navrhuje nájemné ve výši 1.200,Kč/týden. Jedná se o krátkodobé pronájmy nepřesahující dobu třiceti dnů, takže záměr není
třeba zveřejňovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s pronájmem recepce sportovní haly Hrdějovice
č.p.597, na pozemku parc. č. 493/7 v k.ú. Hrdějovice, včetně sociálního zařízení, v období od
3.8.2020 do 14.8.2020, Bc. Šárce Bendové, MSc., Krátka 176, Hrdějovice, IČ:67183972, za
účelem pořádání letní školy cizích jazyků, za nájemné ve výši 1.200,- Kč/týden a pověřuje
starostku Radku Šulistovou podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/17/20 bylo schváleno.

9. Diskuse
Zastupitel Petr Stejskal seznámil přítomné s informacemi o činnosti Slavoje Hrdějovice – od
1.3.2020 přebírá hospodu na hřišti nový nájemce/provozovatel, otevření se předpokládá od
9.3.2020; je v plánu organizace fotbalového příměstského tábora v termínu 17.-21.8.2020.
Dále přítomné informoval, že s paní Pechoušovou probíhá příprava cyklozávodu s plánovaným
termínem 6.9.2020. K tomuto tématu se otevřela diskuze, zda je vhodné pořádat cyklozávod
v prostoru kaple na Těšíně a zda by, s ohledem na informace od ochránců přírody ohledně
poškozování stromů i s ohledem na nevhodné chování k sakrální stavbě, nebylo lepší pořádat
cyklozávod na jiném místě, vhodnou lokalitou by mohl být např. prostor na Figuře či, jak
navrhla zastupitelka M..Kučerová, na hřišti za hospodou. Zastupitelé se většinově shodli, že
s cyklozávodem v prostoru kaple nemají problém, a pokud by došlo k nějakému oprávněnému
nesouhlasu, bude trasa vedena v jiné lokalitě.
Předsedající informovala přítomné, že dnes SŽDC informovala o uzavírce v Nemanické ulici
v termínu 23.3.-6.4.2020.
Předsedající dále sdělila, že 5.2.2020 proběhla schůzka představitelů obce Hrdějovice, Borek,
Hosín s vedoucím odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje ohledně plánu
na zpřístupnění důlního díla Orty. Předsedající předpokládá vydání souhlasného stanoviska
obce k danému projektu. Pro obec by to v zásadě znamenalo pouze uvést bývalý pískový lom
do původního stavu, aby došlo k obnově biotopu a vybudování naučné stezky a informačního
zázemí. Veškerá infrastruktura a terminál ke zpřístupňovanému dílu je zatím naplánovaná na
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katastru obce Hosín (silnice Borek-Hosín), projekt je též závislý na tom, zda obec Hosín
k tomuto účelu poskytne pozemky.
Předsedající informovala přítomné, že dne 12.3. od 17:30 proběhne představení architektonické
studie obce veřejnosti. O této události bude obec občany informovat, jak pozvánkou, tak
prostřednictvím webu a infokanálu.
Předsedající představila přítomným nejbližší termíny konání kulturních a sportovních akcí:
v průběhu března – 15.3.2020 Hledej pana Džbánka v knihově v režii dětské rady, zároveň
proběhne představení hry na ukulele a kromě dětského knihovnického kvízu bude i cizojazyčný
kvíz plus představení deskových her. Na začátek dubna je připraven mezivesnický turnaj ve
vybíjené pod názvem Vybij svého souseda, který proběhne v tělocvičně. Předsedající ještě
zmínila, že 2.2.2020 proběhla další výprava za kulturou na muzikál Muž se železnou maskou
do Prahy divadlo Broadway. M. Kučerová pozvala přítomné na ples hasičů, který se bude konat
28.3.2020 v hostinci U Kadleců.
Na dotaz J. Severy předsedající uvedla, že ve věci CTP měla proběhnout zítra tj. v pátek dne
28.2. schůzka s představiteli firmy, tato však byla z jejich strany odvolána se zdůvodněním, že
firma předělává studii a chce obci představit novou vizi využití pozemku, tato však dosud není
hotová.
Dále byla ze strany vedení obce podána informace o neuspokojivém stavu topolové aleje podél
silnice do Opatovic, která je v řešení - obec plánuje odstranění topolů a zasazení vhodnějších
dřevin. Jedná se však o poměrně složitý proces zaměřování stromů a zjišťování jejich majitelů,
přetíženost SUS, apod. V této souvislosti bylo uvedeno, že tento týden došlo též k pokácení lip
směrem k hostinci U Kadleců, které byly ve velice špatném stavu a hrozilo nebezpečí jejich
pádu. V této souvislosti předsedající ještě uvedla, že začistění silnice do Opatovic bylo ze strany
SUS přislíbeno do konce května, nejpozději června.
Předsedající přítomné informovala, že v průběhu března bude naistalována nová autobusová
zastávka na točně. Náklady by mělo pokrýt plnění pojistného.
Dotazy z veřejnosti:
Pan Fau vznesl dotaz, jak pokračuje realizace přechodu u studny. V odpovědi na tento dotaz
místostarosta M. Lepič zrekapituloval dosavadní vývoj a uvedl, že realizace je závislá na
souhlasu konkrétního vlastníka pozemku, na tomto se pracuje.
Paní Suchanová se dotázala, jak to bude se zastřešením rampy v MŠ. Předsedající uvedla, že
realizace je v plánu a měla by proběhnout po zimě, v nejbližší době.
Paní Rehanslová vznesla dotaz, zda je zjištěno nebo doloženo nějakým posudkem, že projekt
zachování důlního díla Orty není v rozporu s plánovanou realizací železničního tunelu.
Předsedající a místostarosta Lepič společně s J. Severou věc komentovali se závěrem, že toto
není v kompetenci obce, ale příslušných institucí podílejících se na realizaci, případně
dohlížejících na realizaci projektu zpřístupnění důlního díla Orty, neboť majitelem důlního díla
je stát.
Termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na 26.3.2020 od 18.00 hodin.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15
hodin.
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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. 2/2020
5) Pravidla pro lov ryb na „Pískárně“ Hrdějovice a Ceny povolenek na rok 2020

Zápis byl vyhotoven dne 3.3.2020.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Jan Samohýl ........................................................

dne ………………………..

Petr Stejskal …....................................................

dne ………………………..

Starostka:
Radka Šulistová…............................................
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