Obec Hospříz
Hospříz 28
377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00246751
DIČ: CZ00246751

Naše značka: Hosp/24/2019

Vyřizuje: Martin Míka

tel.: 384397117
e-mail: hospriz@iol.cz
Dne: 27.12.2018

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 20. prosince 2018, od 18.00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz.
*

*

*

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Hospříz (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Martinem Míkou (dále jen „předsedající“).
Předsedající zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), byla na úřední desce Obecního úřadu Hospříz
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.12.2018 do 20.12.2018
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatoval, že je přítomno osm členů zastupitelstva:
Martin Míka, Jaroslav Šefčík, Markéta Kocarová, Petr Tvrdý, Ing. Radka Růžičková,
Vladimír Čeloud, Jaroslav Černý, Pavel Vaňha
a jeden člen zastupitelstva není přítomen:
Radek Kubrický
a dále předsedající konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné dle § 92 odst. 3 zákona o
obcích.
*

*

*

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající na základě znění § 7 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Hospříz určil
ověřovateli zápisu pány Jaroslava Černého a Vladimíra Čelouda a zapisovatelkou paní Jitku
Vacíkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který navrhl doplnit oproti informaci
zveřejněné na úřední desce o tři body, a to:
a) Zrušení Dobrovolného svazku obcí Blažejov a Hospříz
b) Informace o plánovaných školeních pro zastupitele obcí pořádané Ministerstvem Vnitra
ČR
c) Dotační program JčK „Podpora školství“
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 2. zasedání:
1) Stanovení výše vodného pro rok 2019
2) Spolufinancování protidrogové politiky na území Jihočeského kraje
3) Prodej palivového dřeva fyzickým osobám majícím trvalý pobyt mimo obec Hospříz
4) Rozpočet obce Hospříz na rok 2019
5) Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření v roce 2019
6) Střednědobý rozpočtový výhled obce Hospříz na roky 2019 až 2023
7) Rozpočet Mateřské školy Hospříz na rok 2019
8) Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Hospříz na roky 2019 až 2021
9) Jmenování členů inventarizační komise – inventarizace k 31.12.2018
10) Rekonstrukce nebytových prostor v domě č.p. 49 (restaurace)
11) Dotační program JčK - Program obnovy venkova 2019
12) Záměr výstavby chodníků v k.ú. Hospříz
13) Záměr výstavby dětského hřiště v k.ú. Hospříz a Hrutkov
14) Záměr rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu, včetně veřejného osvětlení v k.ú.
Hospříz v lokalitě u bývalé úpravny vody
15) Informace o rozsudku Vrchního soudu ve věci zpronevěry finančních prostředků na
OÚ Hospříz
16) Odpadové hospodářství obce
17) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6, Směrnice
č. Smě-1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
18) Informace o výběrových řízeních v roce 2018, dle článku 8 písm. g), Směrnice č. Smě1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
19) Rozpočtové opatření č. 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018 a 18/2018
20) Zrušení Dobrovolného svazku obcí Blažejov a Hospříz
21) Informace o plánovaných školeních pro zastupitele obcí pořádané Ministerstvem
Vnitra ČR
22) Dotační program JčK „Podpora školství“
23) Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 1 - STANOVENÍ VÝŠE VODNÉHO PRO ROK 2019
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného pro rok 2019 (přílohy č. 3), který
přeložil provozovatel vodovodu společnost ČEVAK a.s. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje cenu vodného ve výši 46,10 Kč včetně DPH, dle
přílohy č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
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*

*

*

BOD Č. 2 - SPOLUFINANCOVÁNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ÚZEMÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
Předsedající seznámil přítomné s dopisem Mgr. Bc. Boženy Havlové ze společnosti Metha
z.ú. (příloha č. 4), s dopisem zástupců JčK a samospráv (příloha č. 5) a s dopisem Mgr. Petra
Studenovského z odboru sociálních věcí a zdravotnictví JčK (příloha č. 6). Dále předsedající
navrhl poskytnout peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč společnosti Metha z.ú. IČ: 27016218. Jiné
návrhy vzneseny nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč
společnosti Metha z.ú., Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 270 16 218.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 3 - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA FYZICKÝM OSOBÁM MAJÍCÍM
TRVALÝ POBYT MIMO OBEC HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s přebytkem obecního palivového dřeva, které není možné
prodat místním obyvatelům, a proto navrhl prodávat obecní palivové dřevo fyzickým a
právnickým osobám, které nepochází z obce Hospříz. Jiné návrhy vzneseny nebyly. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje prodej obecního palivového dřeva fyzickým a
právnickým osobám, které nepochází z obce Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 4 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 - ROZPOČET OBCE HOSPŘÍZ NA ROK 2019
Předsedající seznámil přítomné s upraveným Rozpočtem obce Hospříz pro rok 2019
(příloha č. 7), dále konstatoval, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední a elektronické desce
od 27.11.2018 do 20.12.2018. Návrhy na změnu rozpočtu vzneseny nebyly. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Rozpočet obce Hospříz pro rok 2019, dle přílohy č.
7.
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Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 5 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 5 - POVĚŘENÍ STAROSTY SCHVALOVÁNÍM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
V ROCE 2019
Předsedající navrhl pověřit starostu a místostarostu v roce 2019 schvalováním úprav
rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz pověřuje starostu a místostarostu obce schvalováním
rozpočtových opatřeních v roce 2019:
a) v příjmech neomezeně,
b) ve výdajích do výše 100.000,- Kč bez DPH na jednotlivou položku,
c) v případě přijetí dotace schválit výdaje až do výše poskytnuté dotace
d) a použít položku 8115 bez omezení.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 - STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HOSPŘÍZ NA ROKY 2019
AŽ 2023
Předsedající seznámil přítomné se střednědobým rozpočtovým výhledem obce Hospříz na
roky 2019 – 2023 (příloha č. 8), jehož návrh byl zveřejněn na úřední a elektronické desce od
27.11.2018 do 20.12.2018. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Hospříz na
roky 2019 až 2023.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 7 - ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSPŘÍZ NA ROK 2019
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Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtem Mateřské školy Hospříz pro rok 2019 (příloha
č. 9), jehož návrh byl zveřejněn na úřední a elektronické desce od 27.11.2018 do 20.12.2018.
Návrhy na změnu rozpočtu vzneseny nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje rozpočet Mateřské školy Hospříz pro rok 2019, dle
přílohy č. 9.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 8 - STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MATEŘSKÉ ŠKOLY
HOSPŘÍZ NA ROKY 2019 AŽ 2021
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem Mateřské školy Hospříz na roky
2019 – 2021 (příloha č. 10), jehož návrh byl zveřejněn na úřední a elektronické desce od
27.11.2018 do 20.12.2018. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje rozpočtový výhled Mateřské školy Hospříz na roky
2019 až 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 9 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 9 - JMENOVÁNÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE – INVENTARIZACE
K 31.12.2018
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventur obce Hospříz na rok 2018 (příloha č. 11).
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Plán inventur obce Hospříz na rok 2018, dle přílohy
č. 11.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 10 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*
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BOD Č. 10 - REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR V DOMĚ Č.P. 49
(RESTAURACE)
Předsedající informoval přítomné o skončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům
v domě č.p. 49 (restaurace) k 31.12.2018. Dále konstatoval, že tyto prostory byly postaveny
v roce 1971 a od té doby v nich nebyla provedena žádná větší rekonstrukce. Proto navrhl
provedení kompletní rekonstrukce těchto prostor (voda, topení, el. rozvody, povrchové úpravy
stěn a podlah, nové WC, pořízení nového inventáře do kuchyně i výčepu). Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje kompletní rekonstrukci nebytových prostor
v domě č.p. 49 (restaurace) včetně pořízení nového vybavení do restaurace.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 11 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 11 - DOTAČNÍ PROGRAM JČK - PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2019
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2019 na rekonstrukci nebytových prostor v domě č.p. 49 (restaurace). Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podat žádost o dotaci v Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019 na rekonstrukci nebytových prostor v domě č.p. 49
(restaurace) v k.ú. Hospříz a zároveň schvaluje dofinancování této akce z rozpočtu obce
Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 12 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 12 - ZÁMĚR VÝSTAVBY CHODNÍKŮ V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem výstavby chodníků v k.ú. Hospříz, s potřebou
nechat vypracovat na tento záměr projektovou dokumentaci a s možností čerpání dotačních
finančních prostředků na realizaci této akce. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na
výstavbu chodníků v k.ú. Hospříz a zadáním vypracování PD pověřuje starostu obce.
Výsledek hlasování:
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Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 13 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 13 - ZÁMĚR VÝSTAVBY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V K.Ú. HOSPŘÍZ A
HRUTKOV
Předsedající seznámil přítomné se záměrem výstavby dětského hřiště v k.ú. Hospříz a
Hrutkov, dle předloženého projektu (příloha č. 12). Dále navrhl podat žádost o dotaci
v programu vypisovaného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019 na tuto akci. Jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podat žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště
v k.ú. Hospříz a Hrutkov, dle předložené dokumentace (příloha č. 12), v dotačním
programu vypisovaném Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019 a dále schvaluje
dofinancování této akce z rozpočtu obce Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 14 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 14 - ZÁMĚR ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO ŘADU,
VČETNĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V K.Ú. HOSPŘÍZ V LOKALITĚ U BÝVALÉ
ÚPRAVNY VODY
Předsedající seznámil přítomné se záměrem výstavby inženýrských sítí, veřejného osvětlení
a komunikací okolo pozemků p.č. 496/1, 496/16, 496/17, 496/18, 496/19 a 498/2. Jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na
výstavbu inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikací okolo pozemků p.č. 496/1,
496/16, 496/17, 496/18, 496/19 a 498/2 v k.ú. Hospříz a zadáním vypracování PD pověřuje
starostu obce.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 15 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 15 - INFORMACE O ROZSUDKU VRCHNÍHO SOUDU VE VĚCI
ZPRONEVĚRY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OÚ HOSPŘÍZ
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Předsedající seznámil přítomné s Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 5To47/2018-1243
ze dne 21. listopadu 2018 (příloha č. 13), Rozsudkem Krajského soudu v Českých
Budějovicích č.j. 17T11/2018-1209 ze dne 19. července 2018 (příloha č. 14) a Platebním
rozkazem Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 18C228/2016-16 ze dne 6. října 2016
(příloha č. 15). Předsedající konstatoval, že Hana Procházková si dle uvedeného Rozsudku
Krajského soudu v Českých Budějovicích potvrzeného Usnesením Vrchního soudu v Praze
přisvojila částku ve výši 10 165 121,- Kč. Tato částka byla stanovena na základě:
a) fiktivní smlouvy o půjčce mezi obcí Hospříz a
1. Jaroslavem Kocarem, datovaná 30. 9. 2004, ve výši 500 000 Kč,
2. Janem Čoudkem, datovaná 18. 8. 2005, ve výši 580 000 Kč,
3. Danou Masařovou, datovaná 2. 11. 2007, ve výši 300 000 Kč,
4. Jitkou Novákovou, datovaná 29. 4. 2008, ve výši 500 000 Kč,
5. Danou Masařovou, datovaná 24. 10. 2008, ve výši 440 000 Kč,
6. Jaroslavem Černým, datovaná 29. 6. 2009, ve výši 400 000 Kč,
7. Martinem Míkou, datovaná 25. 6. 2010, ve výši 800 000 Kč,
8. Alešem Novákem, datovaná 11. 10. 2010, ve výši 500 000 Kč,
9. Evou Holakovskou, datovaná 2. 12. 2011, ve výši 700 000 Kč,
10. Jaroslavem Šefčíkem, datovaná 19. 12. 2012, ve výši 950 000 Kč,
11. Petrem Tvrdým, datovaná 5. 12. 2013, ve výši 900 000 Kč,
12. Martinem Kubincem, datovaná 12. 9. 2014, ve výši 200 000 Kč,
13. Janem Babickým, datovaná 12. 9. 2014, ve výši 200 000 Kč,
14. Petrem Janákem, datovaná 12. 9. 2014, ve výši 200 000 Kč,
15. Martinou Váňovou, datovaná 12. 9. 2014, ve výši 200 000 Kč,
16. Pavlem Vaňhou, datovaná 17. 12. 2014, ve výši 800 000 Kč,
17. Hanou Procházkovou, datovaná 8. 4. 2009, ve výši 700 000 Kč,
b) fiktivní dohody o uznání dluhu mezi obcí Hospříz a
1. Davidem Doležalem, datovaná 31. 12. 2015, ve výši 430 560 Kč,
2. Josefem Tlustým, datovaná 31. 12. 2015, ve výši 438 291 Kč,
3. Radkou Růžičkovou a Martinem Růžičkou, datovaná 31. 12. 2015, ve výši 426 270 Kč,
Dále předsedající konstatoval, že Haně Procházkové, byl vyměřen Platební rozkaz Okresním
soudem v Jindřichově Hradci, ve výši 625 382 Kč ve prospěch obce Hospříz.
Celkově vyčíslená škoda obcí Hospříz, způsobená Hanou Procházkovou byla stanovena na
10 790 503,- Kč. Přičemž obec vycházela z fiktivních smluv uzavřených mezi obcí a fyzickými
osobami (8 870 000,- Kč), dále fiktivními dohodami o uznání dluhu mezi obcí a fyzickými
osobami (1 295 121,- Kč) a také z Platebního rozkazu (625 382,- Kč). Obec Hospříz vede ve
svém účetnictví tyto částky následovně:
• 8 870 000,- Kč na rozvahovém účtu SU 462,
• 1 295 121,- Kč na rozvahovém účtu SU 469,
• 625 382,- Kč na rozvahovém účtu SU 377 (tato částka je v současné době umořována na
základě Exekučního příkazu a k 20.12.2018 činí zůstatek na tomto účtu 578 974,64,- Kč).
Bohužel Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém Rozsudku, potažmo i Vrchní soud v
Praze svým Usnesením, odsoudil ve svém výroku Hanu Procházkovou k náhradě škody zaplatit
poškozené obci Hospříz částku 9 547 739,- Kč. Krajský soud v odůvodnění k této částce
konstatoval: „Pokud jde o přisvojování si hotovosti z pokladny, bylo prokázáno, že obžalovaná
způsobila škodu v celkové výši 10 165 121 Kč. Soud však musel brát v úvahu, že ve vztahu k
části této škody v konkrétní výši 625 382 Kč již byl na základě návrhu poškozené vydán
platební rozkaz Okresním soudem v Jindřichově Hradci, a to dne 6. 10. 2016 pod sp.zn. 18 C
228/2016. Toto rozhodnutí je pravomocné a na jeho základě se vede exekuce k vymožení
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pohledávky poškozené. S ohledem na ustanovení § 44 odst. 3 tr. řádu nelze v tomto rozsahu
(625 382 Kč) nárok na náhradu škody poškozené přiznat podruhé. Naopak, od celkové výše
škody způsobené skutky pod body I. a II., jak byla v tomto řízení prokázána (10 173 121 Kč),
je třeba zmíněnou částku 625 382 Kč odečíst. Obžalované proto bylo podle § 228 odst. 1 tr.
řádu uloženo, aby na náhradě škody poškozené zaplatila částku 9 547 739 Kč.“ Na základě
těchto rozsudků vznikl v účetnictví obce Hospříz rozdíl v přiznaných finančních prostředcích
soudními rozhodnutími a stavem rozvahových účtů v účetnictví obce Hospříz. Tento rozdíl je
stanoven na základě částky 9 547 739,- Kč (částka vyčíslena v rozsudku Krajského soudu
v Českých Budějovicích) a částky 10 165 121,- Kč (součet rozvahových účtů SU 462 a SU 469
vedených v účetnictví obce Hospříz), přičemž rozdíl těchto částek činí 617 382,- Kč, které obec
Hospříz nemá doložené žádným soudním rozhodnutím a není schopna tak doložit při
inventarizaci majetku tuto částku. S tímto zjištěním se obec odvolala k Vrchnímu soudu
v Praze, ale bohužel jí toto odvolání bylo zamítnuto. Proti tomuto rozsudku není další řádný
opravný prostředek přípustný. Předsedající a místostarosta obce Hospříz zvažovali také
dovolání k Nejvyššímu soudu v ČR, ke kterému je možné se dovolat pouze z důvodů
uvedených v § 265 trestního řádu, ale po projednán s právním zástupcem obce došli k závěru,
že dovolání by nesplňovalo důvody uvedené v tomto paragrafu. Předsedající konstatoval, že
jediná možnost, jak získat podklady k doložení částky 617 382,- Kč při inventarizaci majetku,
je občanskoprávní žaloba podaná obcí Hospříz proti Haně Procházkové. Předsedající
konstatoval, že z důvodu délky trestu Hany Procházkové a výši věku, při zohlednění již
přisouzených finančních náhrad (9 547 739,- Kč a 625 382,- Kč), je velmi málo
pravděpodobné, že by tyto finanční prostředky mohla do konce svého života Hana Procházková
zaplatit. Předsedající informoval o povinnosti žalobce zaplatit soudu soudní poplatek ve výši 5
% z žalované částky, a to by znamenalo pro obec Hospříz další náklady ve výši 30 869,- Kč (tj.
5 % z 617 382,- Kč) spojené s trestnou činností páchanou Hanou Procházkovou. K nákladům
na tuto žalobu by bylo ještě nutno započítat i právní úkony spojené s jejím podáním. Z těchto
důvodu předsedajíc konstatoval, že tato žaloba by byla podána v rozporu s § 38 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, tj.: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti“. Proto předsedající
navrhl celkovou částku 10 790 503,- Kč, vyčíslenou obcí Hospříz, jako škodu způsobenou
Hanou Procházkovou, přeúčtovat z rozvahových účtů SU 462, 469 a 377 na rozvahový účet SU
469 se specifickým analytickým účtem, přičemž doklady prokazující tento úkon při
inventarizaci majetku obce Hospříz budou následující:
• Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 17T11/2018-1209 ze dne 19.
července 2018 a Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 5To47/2018-1243 ze dne 21.
listopadu 2018 budou dokládat částku 9 547 739,- Kč,
• Platební rozkaz č.j. 18C228/2016-16 ze dne 6.10.2016 bude dokládat částku 625 382,Kč,
• Usnesení č. 16 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 20.12.2018 bude
dokládat na základě § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění částku
617 382,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje přeúčtovat částku 10 744 095,64 Kč vedenou na
rozvahových účtech SU 462 (8 870 000,- Kč), SU 469 (1 295 121,- Kč) a SU 377 (578 974,64
Kč, před umořením částka 625 382,- Kč) a to na základě Rozsudku Krajského soudu
v Českých Budějovicích č.j. 17T11/2018-1209 ze dne 19. července 2018 a Usnesení
Vrchního soudu v Praze č.j. 5To47/2018-1243 ze dne 21. listopadu 2018, které dokládají
částku 9 547 739,- Kč, Platebního rozkazu č.j. 18C228/2016-16 ze dne 6.10.2016, který
dokládá částku 578 974,64 (dříve částku 625 382,- Kč) a zbývající částku 617 382,- Kč
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schvaluje zastupitelstvo přeúčtovat na základě § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, na rozvahový účet SU 469 se specifickým analytickým účtem.
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí, že pohledávku ve výši 625 382,- Kč a její
příslušenství vymáhá Exekutorský úřad České Budějovice, Soudní exekutor JUDr. Pavel
Vyžral, Brožíkova 6, 370 01 České Budějovice dle vyrozumění o zahájení exekuce ze dne
28. 11. 2016 (příloha č. 16).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 16 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 16 - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Hospříz č.
1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hospříze (příloha č.
17), s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Hospříz č. 2/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č. 18) a s návrhem Směrnice č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Hospříz (příloha č. 19). Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hospříz č. 1/2018,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hospříze (příloha
č. 17), Obecně závaznou vyhlášku obce Hospříz č. 2/2018, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č. 18) a Směrnici č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro
odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Hospříz (příloha č. 19).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 17 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 17 - INFORMACE O ZAKÁZKÁCH PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU 50.000 KČ BEZ
DPH, DLE ČLÁNKU 6, SMĚRNICE Č. SMĚ-1/2017 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
Předsedající seznámil přítomné, dle článku 6, Směrnice č. Smě-1/2017 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, se zakázkami převyšujícími částku 50.000,-Kč bez DPH, a
to:
a) Faktura č. 1/18 – Pavel Vyčítal (příloha č. 20)
b) Faktura č. 2019000363 – ČEVAK a.s. (příloha č. 21)
c) Faktura č. FV6-449/2018 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 22)
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d) Faktura č. 01496271 – Swietelsky stavební s.r.o. (příloha č. 23)
e) Faktura č. 2018-009 – MgA. Ivana Havlíčková (příloha č. 24)
f) Faktura č. FV6-465/2018 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 25)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí dle článku 6, Směrnice č. Smě-1/2017 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázky převyšující částku 50.000,-Kč bez
DPH, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Faktura č. 1/18 – Pavel Vyčítal (příloha č. 20)
Faktura č. 2019000363 – ČEVAK a.s. (příloha č. 21)
Faktura č. FV6-449/2018 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 22)
Faktura č. 01496271 – Swietelsky stavební s.r.o. (příloha č. 23)
Faktura č. 2018-009 – MgA. Ivana Havlíčková (příloha č. 24)
Faktura č. FV6-465/2018 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 25)

Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 18 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 18 - INFORMACE O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH V ROCE 2018, DLE
ČLÁNKU 8 PÍSM. G), SMĚRNICE Č. SMĚ-1/2017 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
Předsedající seznámil přítomné se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce:
„Opravy místních komunikací v obci Hospříz“ (příloha č. 26) a se Zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek k zakázce: „Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob
v obci Hospříz“ (příloha č. 27). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k
zakázce: „Opravy místních komunikací v obci Hospříz“ (příloha č. 26) a Zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek k zakázce: „Svoz komunálního odpadu a evidence
obsloužených nádob v obci Hospříz“ (příloha č. 27).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 19 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 19 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018 A
18/2018
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14/2018 (příloha č. 28), č.
15/2018 (příloha č. 29), č. 16/2018 (příloha č. 30), č. 17/2018 (příloha č. 31) a č. 18/2018
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(příloha č. 32), které schválil v mezidobí zasedání zastupitelstva. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14/2018 (příloha č.
28), č. 15/2018 (příloha č. 29), č. 16/2018 (příloha č. 30), č. 17/2018 (příloha č. 31) a č.
18/2018 (příloha č. 32).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 20 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 20 - ZRUŠENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BLAŽEJOV A HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na zrušení Dobrovolného svazku obcí Blažejov
a Hospříz, IČ: 72546174. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje zrušit Dobrovolný svazek obcí Blažejov a Hospříz,
IČ: 72546174 a schvaluje převod jeho majetku rovným dílem mezi obce Blažejov a
Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 21 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 21 - INFORMACE O PLÁNOVANÝCH ŠKOLENÍCH PRO ZASTUPITELE
OBCÍ POŘÁDANÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR
Předsedající seznámil přítomné s dopisem náměstka ministra vnitra JUDr. PhDr. Petra
Mlsny, Ph.D. (příloha č. 33), v kterém informuje zastupitele o připravené vzdělávací akci pro
zastupitele. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí informace obsažené v příloze č. 33.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 22 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 22 - DOTAČNÍ PROGRAM JČK „PODPORA ŠKOLSTVÍ“
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Předsedající seznámil přítomné s vypsaným dotačním programem Jihočeského kraje
„Podpora školství“ pro rok 2019 a doporučil zažádat v tomto programu o podporu na výstavbu
pergoly pro venkovní výuku žáků v Mateřské škole Hospříz. Jiné návrhy podány nebyly. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádosti v dotačním programu JčK
„Podpora školství“ pro rok 2019 na výstavbu pergoly pro venkovní výuku žáků
v Mateřské škole Hospříz a zároveň schvaluje dofinancování této akce z finančních
prostředků obce.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení č. 23 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

*

*

BOD 23 - DISKUSE:
Žádné náměty do diskuze nebyly vzneseny.
*

Předsedající ukončil 2. zasedání zastupitelstva obce Hospříz ve 20. hodin 40. minut.
*

*

*

Přílohy zápisu:
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Návrh ceny vodného pro rok 2019
Dopis Mgr. Bc. Boženy Havlové ze společnosti Metha z.ú.
Dopis zástupců JčK a samospráv
Dopis Mgr. Petra Studenovského z odboru sociálních věcí a zdravotnictví JčK
Rozpočet obce Hospříz pro rok 2019
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hospříz na roky 2019 -2023
Rozpočet MŠ Hospříz na rok 2019
Rozpočtový výhled MŠ Hospříz na období 2019 - 2021
Plán inventur obce Hospříz na rok 2018
Projekt dětského hřiště v k.ú. Hospříz a Hrutkov
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 5To47/2018-1243 ze dne 21. listopadu 2018
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 17T11/2018-1209 ze dne 19.
července 2018
15) Platební rozkaz Okresního soudu v Jindřichově Hradci č.j. 18C228/2016-16 ze dne 6. října
2016
16) Vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 105EX 200/16-9 ze dne 28. 11. 2016
17) Obecně závazná vyhláška obce Hospříz č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hospříze
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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18) Obecně závazná vyhláška obce Hospříz č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19) Směrnice č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství
(„MESOH“) v obci Hospříz
20) Faktura č. 1/18 – Pavel Vyčítal
21) Faktura č. 2019000363 – ČEVAK a.s.
22) Faktura č. FV6-449/2018 – Obelisk Praha s.r.o.
23) Faktura č. 01496271 – Swietelsky stavební s.r.o.
24) Faktura č. 2018-009 – MgA. Ivana Havlíčková
25) Faktura č. FV6-465/2018 – Obelisk Praha s.r.o.
26) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce: „Opravy místních komunikací v obci
Hospříz“
27) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce: „Svoz komunálního odpadu a evidence
obsloužených nádob v obci Hospříz“
28) Rozpočtové opatření č. 14/2018
29) Rozpočtové opatření č. 15/2018
30) Rozpočtové opatření č. 16/2018
31) Rozpočtové opatření č. 17/2018
32) Rozpočtové opatření č. 18/2018
33) Dopis náměstka ministra vnitra JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D
Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2018

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Jaroslav Černý

................................., dne .................................

Vladimír Čeloud

................................., dne .................................

Martin Míka

................................., dne .................................

Starosta:
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