Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 22
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 24. 9. 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 17. 9. 2020 do 24. 9. 2020. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající poděkovala za toleranci konání jednání v rouškách.
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Severa Jiří, Stejskal Petr, Šulistová
Radka
Omluveni: Samohýl Jan
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 Petra
Stejskala a Jiřího Severu
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/20 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. 20 ze dne 25. 6. 2020 a č. 21 ze dne 30. 7. 2020
4) Finanční záležitosti
5) Různé
6) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/22/20 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu č. 20 ze dne 25. 6. 2020 a č. 21 ze dne 30. 7. 2020
3.1. Kontrola zápisu č. 20
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Předsedající informovala, že ze zápisu č. 20 ze dne 25. 6. 2020 je stále otevřený bod týkající se
podpisu smlouvy o dílo na výstavbu VO ke hřišti s firmou Ing. Lubomíra Mezníka, který je
vázán na nabytí právní moci územního rozhodnutí. Dle aktuální informace ze stavebního úřadu
by toto rozhodnutí mělo být vydáno a obci zasláno v horizontu dní.
3.2. Kontrola zápisu č. 21
3.2.1. Předsedající informovala zastupitele, že ve věci koupě zbývajících částí areálu keramičky
v Luční ulici byly již realizovány všechny potřebné kroky související s dělením předmětných
pozemků – provedené změny jsou již zapsány v katastru nemovitostí, bylo též přiděleno
samostatné číslo popisné pro druhou část nemovitosti, kterou bude obec nabývat v následném
kroku. Na základě v katastru nemovitostí promítnutých změn bylo v minulém a tomto týdnu
finalizováno znění návrhu kupních smluv a projednáno s prodávajícím. Uzavření smlouvy na
koupi první části nemovitosti je předpokládáno v nejbližším možném termínu. Smlouva
vztahující se ke koupi zastupitelstvem předschváleného záměru nabytí druhé části nemovitosti
bude uzavřena až po konečném schválení zastupitelstvem společně se schválením smlouvy o
úvěru, jehož přesné podmínky budou ještě dojednány.
3.2.2. V souvislosti s plánovaným záměrem směny pozemků s doplatkem s p. Františkem
Němcem za účelem získání nezbytně nutné části pozemku parc. č. 988/41 k realizaci výstavby
přechodu pro chodce v Luční ulici předsedající uvedla, že záměr této směny nebyl doposud
zveřejněn. Ze strany obce je v současné době ještě vedeno jednání, zda by p. Němec nebyl
ochoten k nezbytně nutné části 8 m2 směnit i zbývající část neoplocené části pozemků v daném
místě, čímž by se plocha navýšila na cca 34 m2 (cca 16 m2 z pozemku parc.č. č. 988/41 a cca
18 m2 z pozemku parc.č. 89/9) a poměr směny by již nebyl tak nerovný. Pokud toto jednání
nebude úspěšné, budou možnosti obce patrně již zcela vyčerpány a směna by byla realizována
dle původního, na minulém zastupitelstvu nastíněného záměru.
3.2.3. Předsedající informovala zastupitele, že v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem
epidemiologické situace byl organizátorem (TJ Slavoj Hrdějovice) zrušen zářijový nohejbalový
turnaj, na jehož konání byl zastupitelstvem odsouhlasen příspěvek obce ve výši 5.000,-Kč.
4. Finanční záležitosti
4.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 24. 9. 2020.
stavy na účtech k 24. 9. 2020
BÚ ČSOB
2,118.718,14
TÚ ČSOB
30,106.480,02
BÚ ČNB
32.623,30
Celkem
32,257.821,46
příjmy a výdaje ke dni 25.6.2020
schválený rozpočet
příjmy
22,977.431,-výdaje
27,607.664,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
20,768.137,82
13,928.768,19

4.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2020 odsouhlasené
starostkou dne 7.8.2020, rozpočtové opatření č. 12/2020 odsouhlasené starostkou dne
31.8.2020, rozpočtové opatření č. 13/2020 odsouhlasené starostkou dne 8.9.2020 a rozpočtové
opatření č. 14/2020 odsouhlasené starostkou dne 21.9.2020 (viz přílohy), přičemž stručně
objasnila jednotlivé položky.
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4.3. Předsedající seznámila zastupitele s žádostí SDH Hrdějovice o finanční příspěvek ve výši
40.000,-Kč za čištění kanalizačních vpustí. Předsedající uvedla, aby SDH oznámilo předem
termín, kdy dojde k čistění výpustí.
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.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/22/20 bylo schváleno.
5. Různé
5.1. Předsedající seznámila zastupitele se žádostí paní Buchtové z Okružní ulice o odkoupení
části pozemku na parcelním č. 1032 a části pozemku na parcelním č. 311/76 v k.ú. Hrdějovice,
Žádost, včetně přesného popisu dotčené části pozemků, byla zastupitelům zaslána před
jednáním. Předsedající následně předala slovo M. Lepičovi, který přítomné seznámil se situací,
představil, o jaký jde pozemek a vyslovil nesouhlas s jeho odprodejem s ohledem na potřebu
zachování přístupu k odvodňovací stoce. Zároveň dodal, že péče o danou lokalitu je ze strany
obce zanedbávaná a že bude zjednána náprava. Mezi zastupiteli převládl názor, že obec nebude
prodávat předmětné pozemky.
5.2. Předsedající informovala zastupitele, že p. Vladimír Peprný a p. Vladislav Kantor požádali
o opětovné prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 829/1 – rybník v Opatovicích.
Záměr pronájmu byl zveřejněn, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Smlouva s jejími dodatky a
návrh nového dodatku smlouvy byly zastupitelům zaslány před jednáním. Do aktuálního
dodatku smlouvy č. 3 je doplněno omezení nájemce disponovat předmětem nájmu v době, kdy
bude Obec Hrdějovice tuto nemovitost užívat za účelem pořádání vlastních akcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku parc. č. 829/1 v k.ú. Hrdějovice na dobu určitou do 30.9.2022 uzavřením dodatku
č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30.5.2014 s panem Vladimírem Peprným, nar. 2.7.1950,
Boženy Němcové 638, Hluboká nad Vltavou a panem Vladislavem Kantorem, nar.
14.12.1949, Kozinova 11, České Budějovice.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/22/20 bylo schváleno

6. Diskuse
Předsedající seznámila přítomné se situací kolem CTP – stále probíhají jednání, CTP v reakci
na negativní reakce občanů při představování projektu stále zvažuje další změny projektu a chce
je v dohledném době představit zastupitelům. Dále uvedla, že probíhají i jednání ve věci
výstavby bytových domů.
Předsedající přítomné dále informovala o proběhlých akcích v obci. První akcí od uvolnění
opatření byla hasičská soutěž, podařila se realizovat bez omezení i pouť. Dále poděkovala za
skvělou organizaci cyklozávodu, především Petrovi Stejskalovi a manželům Pechoušovým. Za
krásného počasí se vydařil i 2. ročník Hrdějovicko-Opatovického závodu, který měl větší účast
rodinných a kamarádských týmů než minulý ročník, atmosféra tohoto vesnického závodu byla
na návsi v Opatovicích podtržena hudební produkcí pana Hynka, který hrál na harmoniku.
Akce, které jsou dále naplánovány, jsou závislé na současné situaci s pandemií COVID-19.
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Snad se podaří uspořádat „drakiádu“. Setkání seniorů je naplánováno na první pátek
v listopadu, ale stejně jako další naplánované akce do konce roku je pořádání závislé na vývoji
situace. Předsedající dále zmínila aktivitu dětí z dětské rady, které zaslaly dopis královně
Alžbětě II. s dotazem, zda jsou mezi evidovanými dary pro Buckinghamský palác skutečně i
vázy Hrdějovické keramiky z roku 1925, jak se traduje. Nápomocna jim byla paní učitelka
angličtiny z naší školy. Při odeslání dopisu byl přítomen i redaktor Českobudějovického
rozhlasu, který o této aktivitě našich dětí připravuje reportáž.
Dokončena byla oprava Božích muk na Figuře. Na příští rok bude naplánovaná oprava kapličky
u vjezdu na náves v Opatovicích. Po dohodě s ředitelkou MŠ dojde k objednání a realizaci
zastřešení rampy.
Zastupitelka Marie Kučerová zmínila, že je třeba řešit věc studny a jističe na Oboře, která je
spojena s náklady ZD Hosín, nejlépe pronájmem uživatelům.
Zastupitel Petr Stejskal navrhl, aby došlo k opravě a případnému přidání dalších prvků na
dětské hřiště u fotbalového hřiště, kde bývá velká koncentrace rodičů s dětmi.
Na podnět přítomných občanů proběhla diskuse ohledně veřejné prezentace architektonické
studie návsi, která se shledala jak s kladnými tak negativními ohlasy. Zejména obyvatelé návsi
nejsou spokojeni s představenou koncepcí. Předsedající uvedla, že realizaci návsi nelze urychlit
a je potřeba ještě hledat kompromisní řešení, což je dlouhodobý proces. Dále navrhla vytvoření
pracovní skupiny tvořené ze zástupců obyvatel návsi, kteří by lépe a organizovaněji formulovali
své pohledy, zástupců obyvatel, kteří nežijí přímo na návsi, zástupce z řady vedení obce a
odborníků. Z přítomných občanů se pan Krupička dotazoval, proč nebyla využita dopravní
studie návsi z období minulého vedení obce, která řešila přechody pro chodce apod.
Předsedající uvedla, že možnost využitelnosti bude ještě ověřena, ale pokud je jí známo, i tato
varianta je problematická. Další z přítomných občanů, paní Rehanslová, podrobila kritice
způsob komunikace autorů architektonické koncepce, která byla navázána zejména na občany,
kteří v anketě aktivně uvedli svůj kontakt. Dále se dotazovala na možnosti opravy LED světélek
v silnici před školou. Předsedající uvedla, že po konzultaci byla oprava pro náročnost odložena
na pozdější dobu, LED osvětlení je obtížné a nákladné měnit.
Termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na čtvrtek 29. 10. 2020 v 18:00 hodin, ale
vzhledem k aktuální situaci s pandemií COVID-19 může být vše jinak.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:03
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) Rozpočtová opatření č. 11/2020, č. 12/2020, č. 13/2020 a č. 14/2020
Zápis byl vyhotoven dne 29. 9. 2020.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Petr Stejskal .........................................................

dne ………………………..

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

dne ………………………..

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