Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 17. 4. 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 hlavním sále tělocvičny
Sportovní haly Hrdějovice (s ohledem na epidemiologickou situaci a stanovená opatření).
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 9. 4. 2020 do 17. 4. 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
Přesedající se v úvodu přítomným omluvila za improvizované podmínky vyvolané opatřeními
v důsledku nouzového stavu, tj. nutnost dodržení odstupu mezi jednotlivými účastníky
minimálně dva metry a použití ochranných prostředků dýchacích cest. Z tohoto důvodu je
program redukován pouze na nezbytné body, které je potřeba projednat a schválit, bod diskuse
je vypuštěn.
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Romana Míčku a vyzvala přítomné zastupitele k podání
návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Petr Stejskal a Jiří Severa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Jiřího
Severu a Petra Stejskala.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/18/20 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. 17 ze dne 27. 2. 2020
4) Schválení kalkulace cen vodného a stočného od 1. 5. 2020
5) Finanční záležitosti
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 2/18/20 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu č. 17 ze dne 27. 2. 2020
Předsedající informovala, že nejsou žádné otevřené body z usnesení z minulého jednání
zastupitelstva, pouze v případě uzavření nájemní smlouvy s paní Šárkou Bendovou na pořádání
Letní školy jazyků pro děti v prostorách hrdějovické sportovní haly v srpnu 2020 se zatím čeká,
jak se bude situace ohledně pořádání těchto akcí nadále vyvíjet.
Dále krátce rekapitulovala jednotlivé body, tedy že veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Slavoji Hrdějovice a SDH Hrdějovice byly uzavřeny a obě žádosti o dotace, tedy na zateplení
spojovací chodby MŠ v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 2020 „Podpora školství“
a na akci „Výsadba stromořadí“ v rámci Programu péče o krajinu, byly podány. Předsedající
dále ještě doplnila, že rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ, o níž na minulém jednání
informovala, že bude v březnu zahájena, již byla také realizována.
4. Schválení kalkulace cen vodného a stočného od 1.5.2020
Předsedající požádala zastupitele o projednání a schválení kalkulace cen vodného a stočného
na období od 1.5.2020, kdy dochází ke změně výše DPH z 15% na 10%, podklady
s vysvětlením byly zastupitelům zaslány. Ze strany provozovatele Prvok bylo navrženo
zachovat cenu vodného a stočného pro koncové odběratele i po snížení sazby DPH ve stávající
výši. Smyslem je zajistit prostředky do příjmu obce pro potřeby financování obnovy
infrastrukturního majetku (navýšení o cca 163 tis. Kč/rok), ve vazbě na Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací.
V případě snížení koncových cen vodného a stočného o rozdíl v sazbě DPH by se v průměru
celé obce jednalo o zlevnění pouze cca 112 Kč/os./rok. Proběhla krátká diskuse, během které
se zastupitelé shodli, že bude ponechána konečná cena včetně DPH v současné výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s kalkulací cen vodného a stočného na rok 2020 a
schvaluje cenu vodného a stočného na období od 1.5.2020 do 31.12.2020. Cena vodného je
35,08 Kč/m3 včetně DPH, cena stočného je 36,16 Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/18/20 bylo schváleno.

5. Finanční záležitosti
5.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 17. 4. 2020.
stavy na účtech k 17. 4. 2020
BÚ ČSOB
1,080.391,12
TÚ ČSOB
24,593.925,46
BÚ ČNB
123.468,30
Celkem
25,797.784,88
příjmy a výdaje ke dni 27.2.2020
schválený rozpočet
příjmy
22,977.431,-výdaje
27,607.664,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
7,887.720,99
6,528.042,57
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5.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 odsouhlasené
starostkou dne 5.3.2020 a rozpočtové opatření č. 4/2020 odsouhlasené starostkou dne 6.4.2020
(viz přílohy).
5.3. Předsedající navrhla vyřazení majetku z účtu 021 - jedná se o čekárnu MHD Na Točně
v pořizovací ceně 127.853,-Kč. Čekárna byla po dopravní nehodě kompletně poškozena a byla
již pořízena nová (v ceně cca 90 tis. Kč bez DPH, pojišťovna uhradí celou částku).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje vyřazení majetku z účtu 021 - čekárnu MHD Na
Točně v pořizovací ceně 127.853,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/18/20 bylo schváleno.
5.4. Předsedající navrhla z důvodu technického zhodnocení budovy svěřené k hospodaření MŠ
– nové vzduchotechniky ve školní kuchyni – projednat a schválit dodatek ke zřizovací listině
MŠ (viz příloha).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině ze dne 31.10.2003
příspěvkové organizace Obce Hrdějovice Mateřská škola Dlouhá 221, Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/18/20 bylo schváleno.
Zastupitelka Marie Kučerová zmínila, že je třeba zjistit, zda není třeba naopak odečíst z účetní
hodnoty budovy zbytkovou cenu starého demontovaného zařízení.
5.5. Předsedající seznámila zastupitele s žádostí SDH Hrdějovice o finanční příspěvek ve výši
40.000,-Kč za čištění kanalizačních vpustí, které proběhlo koncem roku 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje poskytnutí příspěvku za čištění kanalizačních vpustí
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrdějovice, Dlouhá 221, IČ:65048199 ve výši 40.000,Kč a pověřuje starostku Radku Šulistovou podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/18/20 bylo schváleno.
Termín dalšího jednání zastupitelstva bude naplánován dle aktuální potřeby.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:20
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) Kalkulace cen vodného a stočného od 1.1. do 30.4 a od 1.5. do 31.12.2020.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2020 a č. 4/2020
6) Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině MŠ

Zápis byl vyhotoven dne 20.4.2020.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Jiří Severa ........................................................

dne ………………………..

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

dne ………………………..

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