Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 30
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 24. 6. 2021, 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.
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. 6. 2021 do 24. 6. 2021. 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).
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Stejskal Petr, Šulistová
Radka
Omluveni: Severa Jiří
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 Miloš Lepič.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Petra
Stejskala a Miloše Lepiče.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/30/21 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s tím, že oproti návrhu programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a informaci zveřejněné na úřední desce doplňuje další body
jednání: bod Pověření k jednání s příslušnými orgány ve věci IV. tranzitního koridoru (jako
nový bod 7) a bod Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 992/1 (jako nový bod 8), další body se posunou a přečíslují. Žádné další návrhy vzneseny
nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu č. 29 ze dne 27.5.2021
4) Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Oprava komunikace 20c
Hrdějovice"
5) Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Modernizace hřiště ZŠ a
tělocvičny v obci Hrdějovice"
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6) Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Multifunkční hřiště
Hrdějovice"
7) Pověření k jednání s příslušnými orgány ve věci IV. tranzitního koridoru
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 992/1
9) Finanční záležitosti
10) Různé
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/30/21 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu č. 29 ze dne 27. 5. 2021
Předsedající informovala, že z minulého jednání zastupitelstva jsou ještě otevřené body týkající
se prodeje nemovitostí v Nové oboře a koupě pozemku parc. č. 993/40, kde byly ze strany obce
připraveny kupní smlouvy a zaslány protistranám k vyjádření.
Dále informovala zastupitele, že zjištěné údaje v katastru nemovitostí týkající se historie vzniku
samostatně odděleného pozemku parc. č. 231/3, o jehož odkup žádal p. , nejsou s ohledem
na letitou existenci společného oplocení se sousedním pozemkem p.
jednoznačné. Prodej
pozemku za obvyklou cenu je v tomto případě nejjednodušším řešením narovnání
majetkoprávních vztahů. Následnými kroky by bylo zveřejnění záměru prodeje na základě
vypracovaného znaleckého posudku k určení obvyklé ceny. Veškeré kroky jsou konzultovány
s právním zástupcem obce.
Dále předsedající informovala, že ve věci lodi p.
neoprávněně umístěné na obecním
pozemku se majitel zavázal k jejímu odstranění do 30.6.2021. Po dohodě s právním zástupcem
obce, pokud tak nebude ze strany p. učiněno, bude věc řešena právní cestou.
Na základě podnětu J. Samohýla byla ze strany obce oslovena firma Inkybe s žádostí o
optimalizaci služby pověřence pro ochranu osobních údajů – firma Inkybe navrhuje společné
jednání, kterého by se však měli již zúčastnit i zástupci ZŠ a MŠ, protože obec jako zřizovatel
sice může vyjednat rámcové cenové podmínky pro všechny, ale nemá již pravomoc uzavírat
smlouvy za instituce se samostatnou právní subjektivitou. Předsedající navrhuje, aby
koordinaci za ZŠ a MŠ převzal J. Samohýl, jako zástupce obce ve školské radě.
4. Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Oprava komunikace
20c Hrdějovice"
Předsedající požádala přítomné členy zastupitelstva o schválení zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu komunikace ke hřišti, na kterou byla obci
Hrdějovice přidělena dotace z MMR. V tomto i dále uvedených případech bohužel došlo ze
strany MMR k velkému časovému posunu v přidělení dotací, přičemž koncový termín pro
realizaci a vyúčtování zůstal pevný. Z tohoto důvodu je termínový plán u všech realizací velmi
napjatý. Zadávací dokumentace byla zastupitelům zaslána před jednáním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu
"Oprava komunikace 20c Hrdějovice" s místem plnění místní komunikace s označením 20c,
pozemky p.č. 489/1, 491/13 v k.ú. Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/30/21 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla seznam přímo obeslaných dodavatelů na tuto zakázku:
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.,
AKORD CB s.r.o.,
Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující seznam přímo obeslaných dodavatelů
na zakázku malého rozsahu "Oprava komunikace 20c Hrdějovice" s místem plnění místní
komunikace s označením 20c, pozemky p.č. 489/1, 491/13 v k.ú. Hrdějovice:
1) Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o., IČ: 46679375, J. Š. Baara 1765/44, 370 01
České Budějovice,
2) AKORD CB s.r.o., IČ: 26044056, A. Trägera 266/113, 370 10 České Budějovice,
3) Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, IČ: 25168002, Třeboňská 620,
373 71 Rudolfov.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/30/21 bylo schváleno.
Předsedající dále informovala zastupitele o potřebě ustanovit komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek. Vzhledem k situaci by měla být komise složena ze zastupitelů, kteří budou k dispozici
v období mezi tímto a dalším termínem jednání zastupitelstva, včetně účasti na tomto
zastupitelstvu, které je předběžně plánováno na středu 14.7.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice ustanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
dodavatelů na zakázku malého rozsahu "Oprava komunikace 20c Hrdějovice" s místem
plnění místní komunikace s označením 20c, pozemky p.č. 489/1, 491/13 v k.ú. Hrdějovice
v uvedeném složení:
Předseda komise: Radka Šulistová
Členové komise:
, Marie Kučerová
Náhradní člen komise: Miloš Lepič
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/30/21 bylo schváleno.
5. Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Modernizace hřiště ZŠ
a tělocvičny v obci Hrdějovice"
Předsedající požádala přítomné členy zastupitelstva o schválení zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku malého rozsahu na modernizaci hřiště ZŠ a tělocvičny, na kterou byla obci
Hrdějovice přidělena dotace z MMR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu
"Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice" s místem plnění:
- hřiště ZŠ Hrdějovice – pozemky p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice,
- tělocvična – parc. č. 493/7 v k.ú. Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/30/21 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla seznam přímo obeslaných dodavatelů na tuto zakázku:
STING CZ s.r.o.,
Auböck s.r.o.,
KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující seznam přímo obeslaných dodavatelů
na zakázku malého rozsahu "Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice" s místem
plnění:
- hřiště ZŠ Hrdějovice – pozemky p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice,
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- tělocvična – parc. č. 493/7 v k.ú. Hrdějovice:
1) STING CZ s.r.o., IČ: 25163302, č.p. 32, 370 01 Litvínovice,
2) Auböck s.r.o., IČ: 26089785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,
3) KOHOUT COMPANY, spol. s r.o., IČ: 60646926, Náměstí 16, 382 26 Horní Planá.
Výsledek hlasování: Pro
0
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/30/21 bylo schváleno.
Předsedající dále informovala zastupitele o potřebě ustanovit komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice ustanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
dodavatelů na zakázku malého rozsahu "Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci
Hrdějovice" s místem plnění:
- hřiště ZŠ Hrdějovice – pozemky p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Hrdějovice,
- tělocvična – parc. č. 493/7 v k.ú. Hrdějovice
v uvedeném složení:
Předseda komise: Radka Šulistová
Členové komise:
, Marie Kučerová
Náhradní člen komise: Miloš Lepič
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/30/21 bylo schváleno.
6. Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu "Multifunkční hřiště
Hrdějovice"
Předsedající požádala přítomné členy zastupitelstva o schválení zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu multifunkčního hřiště v Zahradní ulici, na kterou
byla obci Hrdějovice přidělena dotace z MMR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu
"Multifunkční hřiště Hrdějovice" s místem plnění ulice Zahradní, pozemky par. č. 1023/33
a 1023/30, k.ú. Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/30/21 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla seznam přímo obeslaných dodavatelů na tuto zakázku:
ASARKO s.r.o.,
MATTEO s.r.o.,
Stavitelství Briezstienský s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující seznam přímo obeslaných dodavatelů
na zakázku malého rozsahu "Multifunkční hřiště Hrdějovice" s místem plnění ulice
Zahradní, pozemky par. č. 1023/33 a 1023/30, k.ú. Hrdějovice:
1) ASARKO s.r.o., IČ: 26074443, č.p. 101, 373 71 Jivno,
2) MATTEO s.r.o., IČ: 46683062, nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice,
3) Stavitelství Briezstienský s.r.o., IČ: 26080044, K Rybníku 2838/37, 370 10 České
Budějovice.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/30/21 bylo schváleno.
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Předsedající dále informovala zastupitele o potřebě ustanovit komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice ustanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
dodavatelů na zakázku malého rozsahu "Multifunkční hřiště Hrdějovice" s místem plnění
ulice Zahradní, pozemky par. č. 1023/33 a 1023/30, k.ú. Hrdějovice v uvedeném složení:
Předseda komise: Radka Šulistová
Členové komise:
, Marie Kučerová
Náhradní člen komise: Miloš Lepič
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/30/21 bylo schváleno.
Předsedající informovala, že výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení v ulici Sadová,
K Zastávce, Luční, Hlubocká (dotace POV JKr) bude řešena dle vnitřní směrnice obce - jedná
se o zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou do 500 tis. Kč bez DPH - budou poptáni
tři dodavatelé a na příštím zastupitelstvu budou výsledky poptávkového řízení předloženy
zastupitelům.
7. Pověření k jednání s příslušnými orgány ve věci IV. tranzitního koridoru
Předsedající informovala zastupitele, že dne 17.6.2021 proběhlo na OÚ Hrdějovice jednání se
zástupci Správy železnic, kde ze strany SŽ byl představen návrh technického řešení stavby IV.
tranzitního koridoru v úseku katastru obce Hrdějovice. Tento návrh však nijak nereflektuje
požadavky obce, jejichž zapracování bylo v rámci jednání, které proběhlo na přelomu roku
2019/2020, ze strany SŽ přislíbeno. Jedná se především o skutečnost, že v důsledku realizace
by mělo dojít k obousměrnému znemožnění průjezdu ulicí Nemanická ve směru
Hrdějovice/Pražská pro osobní dopravu a dále nemožnost zbudovat cyklostezku a chodník přes
nadjezd koridoru směrem k Makru. Obec měla ještě v roce 2017 možnost se v rámci řízení k
této věci vyjádřit a dát požadavky, což ze strany tehdejšího vedení obce učiněno nebylo.
V návaznosti na výše uvedené jednání se SŽ proběhlo dne 22.6.2021 jednání s náměstkem
hejtmana pro dopravu, kde byly diskutovány možnosti řešení dané situace. Řešení bylo
přislíbeno, ale nakonec se ve finální dokumentaci neobjevilo. Vzhledem k tomu, že v obci
Hrdějovice není zřízena rada obce, žádá tímto předsedající zastupitelstvo obce o pověření její
osoby k jednání s příslušnými orgány ve věci IV. tranzitního koridoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice pověřuje starostku Radku Šulistovou k jednání s příslušnými
orgány ve věci IV. tranzitního koridoru.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/30/21 bylo schváleno.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 992/1
Předsedající seznámila zastupitele s žádostí státní organizace Správa železnic - jedná se o
zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice. Potrubí bude vedeno již zbudovanou
chráničkou pod pozemní komunikací u železničního přejezdu v Nemanické ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti se společností Správa železnic, státní organizace, IČ:
70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, na pozemku parc. č. 992/1 v k.ú.
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Hrdějovice, za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč + DPH. Zastupitelstvo obce Hrdějovice
pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/30/21 bylo schváleno.
9. Finanční záležitosti
9.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 24.6.2021.
Stavy na účtech k 24.6.2021
BÚ ČSOB
2,585.175,38
TÚ ČSOB
28,610.799,10
BÚ ČNB
33.592,15
BÚ KB
1,043.589,15
Celkem
32,273.155,78
příjmy a výdaje k 24.6.2021
schválený rozpočet
příjmy
22,294.347,-výdaje
37,927.860,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
12,298.765,25
18,790.826,--

9.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 odsouhlasené
starostkou dne 4.6.2021 a rozpočtové opatření č. 9/2021 odsouhlasené starostkou dne 18.6.2021
(viz přílohy), přičemž stručně objasnila jednotlivé položky a přesuny.
9.3. Marie Kučerová navrhla zastupitelům projednat zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a schválení závěrečného účtu za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/30/21 bylo schváleno.
9.4. Marie Kučerová navrhla zastupitelům projednat účetní závěrku obce Hrdějovice
sestavenou ke dni 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje účetní závěrku obce Hrdějovice sestavenou ke dni
31.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/30/21 bylo schváleno.
9.5. Marie Kučerová navrhla zastupitelům projednat účetní závěrku MŠ Hrdějovice sestavenou
ke dni 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje účetní závěrku MŠ Hrdějovice sestavenou ke dni
31.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/30/21 bylo schváleno.
6/8

9.6. Marie Kučerová navrhla zastupitelům projednat účetní závěrku ZŠ Hrdějovice sestavenou
ke dni 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje účetní závěrku ZŠ Hrdějovice sestavenou ke dni
31.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/30/21 bylo schváleno.
9.7. Marie Kučerová informovala zastupitele o žádosti ředitelky MŠ Hrdějovice a ředitelky ZŠ
Hrdějovice o projednání převedení úpor do rezervních fondů jednotlivých škol na základě
výroční zprávy o hospodaření k 31.12.2020. Jedná se o převedení úspory MŠ ve výši 11.611,95
Kč a úspory ZŠ ve výši 12.984,63 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje převedení úspory MŠ ve výši 11.611,95 Kč a úspory
ZŠ ve výši 12.984,63 Kč do rezervního fondu MŠ a ZŠ.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/30/21 bylo schváleno.
9.8. Marie Kučerová navrhla schválení úpravy odpisů v mateřské škole – zastřešení rampy u
jídelny a venkovní žaluzie do oken MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje úpravu odpisů v MŠ Hrdějovice k 24.6.2021.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/30/21 bylo schváleno.
9.9. Předsedající seznámila zastupitele s žádostí SDH Hrdějovice o finanční příspěvek ve výši
40.000,-Kč za čištění kanalizačních vpustí, které proběhlo v termínu 22.5.-23.5.2021.
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
6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/30/21 bylo schváleno.
10. Různé
10.1. Předsedající informovala zastupitele, že v rámci veřejné prezentace studie úpravy
veřejného prostoru prameniště a kaple na Těšíně, která proběhla v pondělí 21.6.2021 přímo na
místě, byl ze strany přítomné veřejnosti vznesen požadavek na rozšíření řešeného území i na
prostor kolem autobusové točny a řešení věci v širším kontextu. Předsedající tedy navrhuje
nechat vypracovat studii i na prostor kolem autobusové točny. M. Kučerová se vyjádřila, že
návrh je přijímán převážně pozitivně až na navrhovaný altán, se kterým ona osobně nemá
problém. Zastupitelé se shodli, že předsedající společně s architekty připraví další postup, jak
ve věci studie točny, tak další krok vedoucí k vytvoření projektové dokumentace prostoru u
kaple.
10.2. Předsedající informovala zastupitele o nabídce na odkup části pozemků ve vlastnictví
obce Hrdějovice, žádost byla zastupitelům zaslána před jednáním.
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Jedná se o část pozemku p.č. 331 v k.ú. Borek a část pozemku p.č. 433/75 v k.ú. Hrdějovice.
Nabízená cena je 1.200,-Kč/m2 (5,1 mil. Kč celkem).
K věci se rozvinula diskuse, ve které se zastupitelé, na podnět M. Kučerové, vrátili k řešení ÚP
s tím, že tuto plochu by bylo vhodné definovat jako plochu pro bydlení, jak již bylo během
příprav změny č. 9 ÚP řešeno. V následné diskusi došlo mezi zastupiteli ke shodě, že není
v zájmu obce v současné době pozemky prodávat a zároveň bude tato plocha v rámci změny
ÚP vymezena jako plocha pro bydlení, čímž byla věc uzavřena.
10.3. Předsedající dále informovala zastupitele, že je již stanoven harmonogram dalšího
postupu ve věci změny územního plánu č. 9 – dne 25.6.2021 dojde k odeslání podkladů pro
společného jednání, 1.7.2021 budou na OÚ probíhat konzultace změn ÚP s pořizovatelem ÚP,
kam se mohou jednotliví občané po předchozím objednání dostavit k individuálnímu jednání.
Dne 13.7.2021 proběhne společné jednání na OÚ s dotčenými orgány a v některém ze dnů
v rozmezí 6.-10.9.2021 proběhne veřejné projednání změny č. 9 ÚP.
10.4. Předsedající dále vyzvala zastupitele, že je třeba uvažovat o výhledu, jak naložit s nově
zakoupeným objektem u keramičky, o jaké formě rekonstrukce uvažovat a jak do budoucna
objekt využít, i s ohledem na možnosti získávání dotací (kupříkladu na tzv. „brownfieldy“).
Došlo ke shodě, že předsedající bude podnikat kroky, které povedou k postupné přípravě
podkladů pro revitalizaci objektu, tj. vypracování statického posudku, zaměření skutečného
stavu objektu, registrace do národní databáze brownfieldů atd.
10.5. Předsedající dále informovala zastupitele o výhledu plánovaných akcí: hasičská soutěž 7.8.2021, obecní pouť - 29.8.2021, cyklozávod - pravděpodobně 5.9.2021 a Opatovický závod
- pravděpodobně 18.9.2021 (termíny budou ještě upřesněny).
Předpokládaný termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na 14.7.2021, který bude
svolán z důvodu schválení výběru dodavatelů na jednotlivé stavby, na které obec získala dotaci.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:02
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. 8/2021, rozpočtové opatření č. 9/2021
Zápis byl vyhotoven dne 29.6.2021.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé: Petr Stejskal .....................................................

dne ………………………..

Miloš Lepič .....................................................

dne ………………………..

Starostka:

Radka Šulistová …............................................
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