Obec Hospříz
Hospříz 28
377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00246751
DIČ: CZ00246751

Naše značka: HOSP/508/2019

Vyřizuje: Martin Míka

tel.: 384397117
e-mail: hospriz@iol.cz
Dne: 12.06.2019

Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 6. června 2019, 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 5. 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 28.5.2019 do 6.6.2019
(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 šest členů zastupitelstva:
Martin Míka, Markéta Kocarová, Vladimír Čeloud, Jaroslav Černý, Pavel Vaňha a
Ing. Radka Růžičková
a tři členi zastupitelstva byli omluveni:
Jaroslav Šefčík, Petr Tvrdý a 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 paní Markétu Kocarovou a Ing. Radku Růžičkovou a
zapisovatelkou paní Jitku Vacíkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který navrhl doplnit oproti Informaci
zveřejněné na úřední desce o dva body, a to:
a) Informace o provedené veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Hospříz,
b) Záměr prodeje pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Hospříz
a dále navrhl změnit znění bodu č. 8) uvedeného v Informaci zveřejněné na úřední desce, a to
následovně:
 Rozpočtové opatření č. 8/2019.
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K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 5. zasedání:
1) Závěrečný účet obce Hospříz za rok 2018 se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018
2) Schválení účetní závěrky obce Hospříz za rok 2018
3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Hospříz 31 za rok
2018
4) Návrh Smlouvy o koupi nemovité věci mezi obcí a fyzickými osobami
5) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6,
Směrnice č. Smě-1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6) Rozpočtové opatření č. 8/2019
7) Spisový a skartační řád obce Hospříz
8) Informace o provedené veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Hospříz
9) Záměr prodeje pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Hospříz
10) Různé
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HOSPŘÍZ ZA ROK 2018 SE ZPRÁVOU O
VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem závěrečného účtu obce Hospříz za rok 2018
(příloha č. 3) včetně příloh a to Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC obce Hospříz k
31.12.2018 (příloha č. 4), Rozvaha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018 (příloha č. 5), Výkaz
zisku a ztráty ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018 (příloha č. 6), Příloha účetní závěrky ÚSC
obce Hospříz k 31.12.2018 (příloha č. 7), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 obce Hospříz (příloha č. 8), Rozvaha k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č.
9), Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 10), Příloha účetní
závěrky k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 11). Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz:
a) projednalo závěrečný účet obce Hospříz k 31. 12. 2018 včetně všech příloh a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami,
b) bere na vědomí popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Hospříz uzavřela smlouvu o dílo č. S19-014-0098 s dodavatelem Swietelsky
stavební s.r.o. dne 21.9.2018 na akci „Opravy místních komunikací v obci Hospříz“
ve výši 895 003,68 Kč včetně DPH (739 672,46 Kč bez DPH). Zveřejnila tuto smlouvu
na profilu zadavatele dne 5.10.2018. Výše uvedená smlouva však nebyla zveřejněna
celá (9 listů), a proto byla znovu zveřejněna až dne 27.12.2018 (14 listů). Nebyla tedy
splněna zákonná lhůta zveřejnění na profilu zadavatele a tj. 15 dnů od uzavření
smlouvy.
Dále zastupitelstvo schvaluje nápravu:
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Nejbližší uzavřená smlouva na veřejnou zakázku, jejíž hodnota přesáhne 500.000,00
Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků bude do 15 dnů zveřejněna na
profilu zadavatele.
c) bere na vědomí popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou výpisu z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2018 a kontrolou inventurního
soupisu účtu 031 – Pozemky bylo zjištěno, že ve výpisu z katastru nemovitostí v k.ú.
Hospříz jsou uvedeny pozemky parc. č. 3084/1 o výměře 13.087 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 3084/2 o výměře 701 m2 a věcné břemeno (VB) pro E.ON je uvedeno
na parcele 3084/1 (smlouva ze dne 13.8.2007). Kontrolou inventurního soupisu
pozemků a věcných břemen obce Hospříz ke dni 31.12.2018 bylo zjištěno, že obec
vede VB na pozemku parc. č. 3084 (analytický účet 031 0390) o výměře 13.103 m2 a
ještě VB na parc. číslo 3084/2 o výměře 701 m2 na analytickém účtu 031 0590, což ve
výpisu z katastru nemovitostí žádnou smlouvou uvedeno není.
Dále zastupitelstvo schvaluje nápravu:
Přesné vyznačení výměry pozemku parc. č. 3084/1 - 13.087 m2 trvalý travní porost
v evidenci pozemků. Přeúčtování pozemku parc. č. 3084/2, výměra 701 m2 z evidence
věcných břemen, analytika účtu 031 0590 na analytický účet 031 0500. Opravu
vyznačením na kartě majetku.
d) schvaluje, že Zpráva o plnění přijatých opatření týkající se přezkoumání hospodaření
obce Hospříz za rok 2018 bude zaslána do 31.12.2019 příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 2 - SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE HOSPŘÍZ ZA ROK 2018
Předsedající seznámil přítomné s Účetní závěrkou obce Hospříz za rok 2018, kterou tvoří
výkazy Rozvaha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018 (příloha č. 5), Výkaz zisku a ztráty ÚSC
obce Hospříz k 31.12.2018 (příloha č. 6), Příloha účetní závěrky ÚSC obce Hospříz k
31.12.2018 (příloha č. 7). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Účetní závěrku obce Hospříz za rok 2018, dle
příloh č. 5, 6 a 7.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 3 - SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSPŘÍZ 31 ZA ROK 2018
Stránka 3 z 7

Předsedající seznámil přítomné s Účetní závěrkou Mateřské školy Hospříz za rok 2018,
kterou tvoří výkazy Rozvaha k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 9), Výkaz
zisku a ztráty k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 10), Příloha účetní závěrky k
31.12.2018 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 11). Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Hospříz za rok
2018, dle příloh č. 9, 10 a 11.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 4 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 - NÁVRH SMLOUVY O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI MEZI OBCÍ A
FYZICKÝMI OSOBAMI
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o koupi nemovité věci mezi obcí a
fyzickými osobami (příloha č. 12). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje znění vzorové Smlouvy o koupi nemovité věci
mezi obcí a fyzickými osobami, dle přílohy č. 12.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 5 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 5 - 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 50.000,00 Kč bez
DPH, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Faktura č. 2019000010 – Radek Fitl (příloha č. 13)
Faktura č. 20190025 – Ing. Marie Buzková (příloha č. 14)
Faktura č. 21900007 – PL projekt s.r.o. (příloha č. 15)
Faktura č. 1032019 – Milan Kratochvíl (příloha č. 16)
Faktura č. 1/19 – Pavel Vyčítal (příloha č. 17)
Faktura č. 6 – Jiří Hajna (příloha č. 18)

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí dle článku 6, Směrnice č. Smě-1/2017 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázky převyšující částku 50.000,00 Kč
bez DPH, a to:
a) Faktura č. 2019000010 – Radek Fitl (příloha č. 13)
b) Faktura č. 20190025 – Ing. Marie Buzková (příloha č. 14)
c) Faktura č. 21900007 – PL projekt s.r.o. (příloha č. 15)
d) Faktura č. 1032019 – Milan Kratochvíl (příloha č. 16)
e) Faktura č. 1/19 – Pavel Vyčítal (příloha č. 17)
f) Faktura č. 6 – Jiří Hajna (příloha č. 18)
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2019
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2019 (příloha č. 19), 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 rozpočtové opatření č. 8/2019 (příloha č.
19).
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 7 - SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Spisového a skartačního řádu obce Hospříz
(příloha č. 20). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Spisový a skartační řád obce Hospříz, dle přílohy
č. 20.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*
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BOD 8 - INFORMACE O PROVEDENÉ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem o kontrole (příloha č. 21), který shrnul
závěry z provedené veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Hospříz, dne 25.
března 2019. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí Protokol o kontrole (příloha č. 21) z
veřejnosprávní kontroly provedené v Mateřské škole Hospříz, dne 25. března 2019.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 9 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 9 - ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU P.Č. 456/2 V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodat pozemek p.č. 456/2 v k.ú. Hospříz,
vyznačený v příloze č. 22. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 456/2 v k.ú. Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 10 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 10 - RŮZNÉ
Žádné náměty do různého nebyly vzneseny.
*

*

*

Předsedající ukončil 5. zasedání zastupitelstva obce Hospříz ve 19. hodin 55. minut.
*

*

*

PŘÍLOHY ZÁPISU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Návrhem závěrečného účtu obce Hospříz za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018
Rozvaha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty ÚSC obce Hospříz k 31.12.2018
Příloha k 31.12.2018 obce Hospříz
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Hospříz
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Rozvaha k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz
Příloha k 31.12.2018 Mateřské školy Hospříz
Návrh Smlouvy o koupi nemovité věci mezi obcí Hospříz a fyzickými osobami
Faktura č. 2019000010 – Radek Fitl
Faktura č. 20190025 – Ing. Marie Buzková
Faktura č. 21900007 – PL projekt s.r.o.
Faktura č. 1032019 – Milan Kratochvíl
Faktura č. 1/19 – Pavel Vyčítal
Faktura č. 6 – Jiří Hajna
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Návrh Spisového a skartačního řádu obce Hospříz
Protokol o kontrole
Snímek z katastrální mapy k pozemku p.č. 456/2

Zápis byl vyhotoven dne 12.6.2019

Zapisovatel: Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé: Markéta Kocarová

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

Starosta:

Ing. Radka Růžičková

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

Martin Míka

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