Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice
Zápis č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 15. 7. 2019, od 11:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 11:00 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 8.7.2019 do 15.7.2019. 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: Krupička Jiří, Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Severa
Jiří, Šulistová Radka
Omluveni: Malena Zdeněk, Rehanslová Hana, Suchan Jan, Svobodová Martina
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 Jiří
Severa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Jana
Samohýla a Jiřího Severu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/10/19 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. Hlavním
důvodem svolání “mimořádného“ termínu jednání je projednání rozpočtového opatření na
splátku části úvěru za hasičskou zbrojnici, aby došlo k úspoře na úrocích, které obec za tento
úvěr platí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření - předčasná splátka úvěru
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/10/19 bylo schváleno.
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3. Rozpočtové opatření - předčasná splátka úvěru
3.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 15.7.2019.
stavy na účtech k 15.7.2019
BÚ ČSOB
3,702.565,97
TÚ ČSOB
6,062.481,68
BÚ ČNB
28.294,10
Celkem
9,793.341,75
příjmy a výdaje ke dni 15.7.2019
schválený rozpočet
příjmy
23,567.193,-výdaje
23,322.059,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
17,097.871,85
14,695.935,44

3.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č.12/2019
odsouhlasené starostkou dne 24.6.2019 (viz příloha) a rozpočtové opatření č.13/2019
odsouhlasené starostkou dne 8.7.2019 (viz příloha).
3.3. Marie Kučerová požádala zastupitele o projednání návrhu rozpočtového opatření
č.14/2019 (viz příloha).
Jde o částečné splacení úvěru za účelem úspory úroků, celkem jde o částku 5 milionů Kč,
která bude rozdělena na dvě splátky v červenci a srpnu, 2 a 3 miliony.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 14/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/10/19 bylo schváleno.
3.4. Ze strany Marie Kučerové, v zastoupení SDH, byla vznesena žádost o finanční dar pro
SDH Hrdějovice v souvislosti s konáním soutěže o pohár starostky. Soutěž se koná 3. 8. 2019
na fotbalovém hřišti. Marie Kučerová informovala, jako pokladní SDH, že náklady budou
stejné jako v roce 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s poskytnutím finančního daru do výše 8.400,-Kč
na soutěž „O pohár starostky obce“ pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrdějovice,
sídlo: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice, IČ: 65048199. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
Radku Šulistovou administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/10/19 bylo schváleno.
Předsedající sdělila zastupitelům, že další plánovaný termín jednání zastupitelstva je stanoven
na 25. září 2019.
Dále stručně referovala o probíhajících aktuálních záležitostech na OÚ. Vyřizování dotace na
hasičskou zbrojnici je ve finále, proběhla schůzka, na které byly přítomny zástupkyně IROPu,
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ředitelka IROPu, zástupce stavební firmy a zástupkyně zprostředkovatelské firmy vyřizující
dotaci pro obec. Na základě této schůzky došlo k odstranění problémů v systému žádostí a věc
je již snad uzavřena.
V záležitosti firmy CTP bylo ze strany krajského úřadu, odboru územního plánování,
vyjádřeno, že do změny č. 8 územního plánu obci nedoporučují pořizování územní studie
(zastupitelům bude zasláno). Firma CTP požaduje opětovné předložení harmonogram postupu
pořizování změny č. 8 územního plánu.
Stavba šaten ve škole probíhá dle harmonogramu.
Předsedající dále informovala o připravované dostavbě maloobchodního centra KRUH Na
Bahnech a dále o záměru výstavby bytových domů v této lokalitě - v období od ledna 2019 se
na OÚ Hrdějovice byli představit již tři různí investoři, kteří mají o realizaci této stavby
zájem, žádný konkrétní záměr však obci předložen nebyl, obec zároveň počítá s regulativem
na toto území v územní změně č. 9, aby stavby nesloužily jako ubytovny.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 11:17
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. 12/2019
5) Rozpočtové opatření č. 13/2019
4) Návrh rozpočtového opatření č. 14/2019

Zápis byl vyhotoven dne 17. 7. 2019.
Zapisovatel:
Roman Míčka………………………………………....
Ověřovatelé:
Jan Samohýl ...…………..............................................

dne ………………………..

Jiří Severa ..……….......................................................

dne ………………………..

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