Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice
Zápis č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 28. 3. 2019, 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 21.3.2019 do 28.3.2019. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Krupička Jiří, Kučerová Marie, Lepič Miloš, Malena Zdeněk, Míčka Roman,
Rehanslová Hana, Samohýl Jan, Suchan Jan, Svobodová Martina, Šulistová Radka
Omluveni: Severa Jiří
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 Martina
Svobodová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Jana
Samohýla a Martinu Svobodovou.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/19 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající úvodem přítomným oznámila, že na žádost zájemce o koupi části pozemku parc.
č. 1015/1 chce z navrženého programu jednání, který byl zaslán společně s pozvánkou členům
zastupitelstva a zároveň zveřejněn na úřední desce, vyřadit bod 3) Prodej části pozemku parc.
č. 1015/1, a to z důvodu, že se jednání zastupitelstva z naléhavých pracovních důvodů
nemůže zúčastnit předseda představenstva společnosti INVESTIX a.s., který chtěl v rámci
projednávaného bodu osobně vznést svá stanoviska. Předsedající tedy navrhuje přesunout
projednání tohoto bodu na jiný termín a dotázala se přítomných zastupitelů, zda jsou nějaké
další připomínky. Žádné jiné návrhy vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
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2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu č. 5 ze dne 28. 2. 2019
4) Smlouva o zřízení věcného břemene pozemků parc. č. 413/2, 410/4, 409/1 a 408/1
5) Finanční záležitosti
6) Různé
7) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/19 bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu č. 5 ze dne 28.2.2019
Předsedající okomentovala průběh plnění u jednotlivých usnesení ze zápisu č. 5.:
K bodu 3. Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Hrdějovice, rozhodnutí o pořízení
změny č. 8 územního plánu Hrdějovice, uvedla, že věc je v běhu, se studiem MAP jsou již
podepsané smlouvy (dvě příkazní a jedna o dílo), a že konkrétní kroky jsou konzultovány s
JUDr. Průšou. Dále uvedla, že 12.3.2019 proběhla schůzka zástupců Jč kraje, MM ČB a
dotčených obcí, kde byly konzultovány další kroky a postupy. Prvním krokem je pořízení
změny územního plánu č. 8 a zároveň musí být pořízena SEA, jak ukládá zákon. Po tomto
kroku může být přistoupeno k pořízení územní studie. Firma CTP je o všem informována a
byla požádána o podklady pro zapracování SEA. Uvedené kroky jsou právně v pořádku a
obec Hrdějovice nemůže být nařčena ze zmaření investice.
K bodu 5. Prodej části pozemku parc. č. 1015/1 předsedající uvedla, že bylo prověřeno, že
v dotčeném pozemku nevedou žádné sítě. Dále, že přizvaní zástupci museli odříci účast na
zastupitelstvu (jednání o možných řešeních), jak již bylo řečeno v úvodu, z tohoto důvodu je
bod přesunut na příští zasedání.
K bodu 6. Zřízení věcného břemene pozemků parc. č. 413/2, 410/4 a 408/1 (409/1) samostatný bod tohoto jednání.
K bodu 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 578/3,
že smlouva byla již podepsána.
K bodu 8. Posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů na zakázku „Základní školy Dr. M.
Tyrše - přístavba šaten, zastupitele informovala, že toto započne stanoveným termínem
„otevírání obálek“ předložených nabídek 5.4.2019 v 10.00 hodin.
K bodu 9.4. ve věci poskytnutí dotace Slavoji Hrdějovice a Spolku dobrovolných hasičů
uvedla, že finance byly převedeny.
Předsedající dále informovala o tom, že 26.3.2019 proběhla pracovní schůzka zastupitelstva,
kterou svolala, na níž došlo k hledání řešení ohledně narovnání financování spotřeby
elektrické energie, které bude dle aktuálního stavu jednotlivých subjektů. Ze schůzky byl
pořízen zápis.
4. Zřízení věcného břemene pozemků parc. č. 413/2, 410/4, 409/1 a 408/1
Předsedající navrhla odsouhlasit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě (kanalizační přípojky) s panem Petr Uhríkem na pozemcích parc. č. 413/2,
410/4, 409/1 a 408/1. Toto bylo řešeno již na minulém jednání zastupitelstva. Na podnět Hany
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Rehanslové byl do smlouvy doplněn další pozemek (parc. č. 409/1), který nebyl v původním
návrhu smlouvy uveden a geometrický plán byl dán ke kontrole Ing. Chromému - bylo
potvrzeno, že výčet pozemků souhlasí. Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé před jednáním.
Návrh usnesení:2
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s panem Petrem Uhríkem, DiS., Těšínská 501, 373 61 Hrdějovice, na pozemcích parc. č.
413/2, 410/4, 409/1 a 408/1 v k. ú. Hrdějovice, za jednorázovou náhradu 5.000,-Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/19 bylo schváleno.
5. Finanční záležitosti
5.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 28.3.2019.
stavy na účtech k 28.3.2019
BÚ ČSOB
3,710.184,84
TÚ ČSOB
3,058.315,95
BÚ ČNB
230.059,31
Celkem
6,999.558,10
příjmy a výdaje ke dni 28.3.2019
schválený rozpočet
příjmy
23,567.193,-výdaje
23,322.059,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
7,363.434,43
8,431.104,36

5.2. Marie Kučerová dala na vědomí zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2019
odsouhlasené starostkou dne 4.3.2019 (viz příloha).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6/19 bylo schváleno.
K tématu zaznělo, že obec zakoupila práva na systém CODEXIS, v ceně 29 040 Kč. R. Míčka
se dotázal, zda cena je na rok, či na celé období (3,5 roku), předsedající odpověděla, že na
celé období. H. Rehanslová se dotázala, zda by mohli mít do systému přístup i zastupitelé
obce, aby byl dostatečně využíván, předsedající uvedla, že se domnívá, že ano, ale vše
prověří.
6. Různé
Na zasedání zastupitelstva vystoupili jako hosté dendrolog Ing. Petr Kunce a arboristka Ing.
Kateřina Řepová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tito se na základě vlastního
pozorování nové výsadby stromů v obci Hrdějovice ozvali, že mají určité výhrady k umístění
některých stromů a doporučují jejich přemístění. Dále uvedli, že aktuálním umístěním
některých stromů může do budoucna, nikoli v horizontu let, ale desetiletí, vzniknout problém
s velikostí či kořenovým systémem. Navrhovali některá konkrétní opatření (přemístění
konkrétních stromů na podzim, dokud jsou přesaditelné). Nikoli počet, ale umístění některých
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stromů tak považují za nesystémové a nabízejí odbornou pomoc zdarma, jak s aktuální, tak i
budoucí výsadbou (ze strany AOPK ČR jako organizační složky státu). Konkrétně zazněl
návrh na odstranění lip u kaple sv. Rocha, určitě minimálně jedné z nich a případné posunutí
druhé, dále přemístění některých stromů v ulici Těšínská např. u domů č. p. 146, 158 a 197,
atd., které představují potenciální problém do budoucna.
Na toto reagovala H. Rehanslová, že na vysazování stromů v Těšínské ul. byl zpracován
projekt Ing. Šámalem, který dlouhá léta pracoval v AOPK. Pan Kunce reagoval v tom smyslu,
že nezpochybňuje počet vysazených stromů, ale u některých stromů umístění, že může jít o
odlišnou odbornou perspektivu a větší zohlednění dlouhověkosti a rozměrů vysazených lip,
dále že případné přesazení stromů je prozatím nenákladné a bezproblémové.

7. Diskuse
Paní Kateřina Řepová vznesla dotaz, zda by bylo možno vhodněji umístit zrcadlo v křižovatce
u kaple sv. Rocha, neboť výjezd z jejího pozemku je velice problematický a vhodnější
nastavení zrcadla by věc mohlo vyřešit a zbezpečnit tak provoz v této dopravně náročné
křižovatce.
J. Suchan vznesl dotaz, zda jsou nějaké reference na zvolenou firmu studio MAP a Ing. Jana
Šímu. K tomu předsedající uvedla, že ano - Ing. Jan Šíma působil na odboru územního
plánování Jč kraje, dále je soudním znalcem v oblasti územního plánování a poskytuje služby
k územnímu plánu například obci Litvínovice, kde měli problém s minulým pořizovatelem
ÚP.
Dále k tématu J. Krupička vznesl pochybnost, zda je Ing. Šíma nezaujatým znalcem, když
působil na kraji a mohl tak mít podíl na procesu rušení územní změny č. 6 územního plánu
obce Hrdějovice, když dříve působil na tomto úřadě. Na to předsedající odpověděla, že
zrušení územní změny č. 6 bylo na základě jejím chybném zpracování a dále uvedla, že
stejnou námitku vznesla i firma CTP. Dále uvedla, že námitka je neoprávněná, což bylo
potvrzeno JUDr. Průšou.
J. Krupička vznesl podnět, zda by se část finančních prostředků, dle stavu účtů obce
Hrdějovice, nemohla z běžného účtu převést na účet spořící, konkrétně navrhuje 2 000 000
Kč. Předsedající poděkovala za podnět a uvedla, že věc bude konzultovat s paní účetní.
K tomu řekl J. Samohýl, že dle toho, jakou měsíční úrokovou sazbu pan Krupička uvedl, se
úrok pohybuje do 600 Kč.
Dále se H. Rehanslová dotázala, zda se nějak řeší nadměrný provoz a případná zátěž vozovky
v souvislosti se stavbou domu pana Aubrechta Na Babě. K tomu místostarosta uvedl, že ve
věci bylo již s majitelem jednáno a zároveň došlo ke společné prohlídce na místě, kde bylo
zjištěno, že je zatím bez zjevných závad, které by prokazatelně souvisely s nadměrným
užíváním vozovky panem Aubrechtem. Také uvedl, že pan Aubrecht informoval obec o tom,
že závoz bude ještě probíhat, ale ne v tak velké míře. Také projevil vstřícnost, že je připraven
na případných opravách, vzniklých nadměrným zatížením z jeho strany, se spolupodílet.
M. Svobodová vznesla dotaz, jak je to s plánovaným přechodem v Luční, že zaslechla, že je
tam nějaký problém. Předsedající uvedla, že zatím žádný problém není a práce na realizaci
přechodu pokračuje.
J. Krupička se zeptal, zda je v řešení spojovací chodba MŠ, kdy místostarosta uvedl, že věc je,
s ohledem na naléhavost dalších věcí, prozatím neřešena. Předsedající doplnila, že akutním
problémem, který se v objektu MŠ řeší, je oprava rampy.
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H. Rehanslová se dotázala, zda je řešena problematika parkovacích míst v ulici Nemanická.
Předsedající odpověděla, že v prosinci 2018, v rámci hledání zálivu pro MHD v souvislosti
s plánovanou objízdnou trasou v srpnu 2019, o kterém bylo zastupitelstvo informováno, došlo
k otevření této problematiky, která narazila na některá úskalí, jak občanského, tak technického
charakteru a je potřeba vše řešit komplexně, což bude časově náročné. Předsedající sdělila, že
někteří občané, bydlící v této ulici nesouhlasí s odstraněním zelených ploch před jejich domy.
Pan Fau se dotázal, zda bude opraven překop na křižovatce směrem k Figuře. Předsedající
odpověděla, že prozatím pracovníci obce překop opravili, ale vzhledem k probíhajícímu
reklamačnímu řízení, do jeho ukončení, nemůže být více v této věci ze strany obce děláno.
Po ukončení diskuse předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání
zastupitelstva v 18:57 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. 4/2019
Zápis byl vyhotoven dne 2.4.2019.
Zapisovatel:
Roman Míčka ………………………………………....
Ověřovatelé:
Jan Samohýl ………………...........................................

dne ………………………..

Martina Svobodová..........................................................

dne ………………………..

Starostka:
Radka Šulistová

.....................................................
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