Obec Hospříz
Hospříz 28
377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00246751
DIČ: CZ00246751

Naše značka: HOSP/183/2020

Vyřizuje: Jitka Vacíková

tel.: 384397117
e-mail: hospriz@iol.cz
Dne: 12.3.2020

Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 5. března 2020, 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 9. 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 27.2.2020 do 5.3.2020
(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, Pavel Vaňha a Radek Kubrický
a jeden člen zastupitelstva byl omluven: Jaroslav Černý
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 pana Radka Kubrického a pana 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 jeden bod, a to:
 Cenová nabídka pro dodávky elektřiny od společnosti E.ON Energie, a.s.
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 9. zasedání:
1) Záměr prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
2) Informace o akci: „Chodníky Hospříz“
3) Vyřazení hmotného majetku
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4) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
5) Poskytnutí správního území pro MAS Česká Kanada o.p.s.
6) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6, Směrnice
č. Smě-1/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7) Rozpočtové opatření č. 26/2019 až 31/2019 a 1/2020 a 2/2020
8) Cenová nabídka pro dodávky elektřiny od společnosti E.ON Energie, a.s.
9) Různé
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 1 - ZÁMĚR PRODAT POZEMEK P.Č. 802/8 V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz,
vyznačený v příloze č. 3. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 2 – INFORMACE O AKCI „CHODNÍKY HOSPŘÍZ“
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem podané žádosti o dotaci na investiční
akci „Chodníky Hospříz“. Žádost o dotaci z operačního programu IROP byla vyřazena, a to
z důvodu nedoložení povinné přílohy k Žádosti o dotaci (Společné povolení stavby s nabytím
právní moci). Dále předsedající informoval přítomné o nutnosti odstoupení od smlouvy se
společností Swietelsky stavební s.r.o. a pokračování v jednání se společností PL projekt a
hledání dalších možností zrealizovat akci „Chodníky Hospříz“. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí aktuální stav žádosti o dotační prostředky na
akci „Chodníky Hospříz“, schvaluje odstoupení od smlouvy se stavební společností
Swietelsky stavební s.r.o. a pověřuje starostu dalším jednáním se společností PL projekt
v souvislosti s hledáním dalších dotačních možností pro akci „Chodníky Hospříz“.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno v navrhovaném znění.
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*

*

*

BOD Č. 3 – VYŘAZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na vyřazení drobného a dlouhodobého
majetku, dle přílohy č. 4. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje vyřazení z majetku obce drobný majetek a
dlouhodobý majetek specifikovaný v příloze č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 4 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 – ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ PŘIPOJENÍ SE K MEZINÁRODNÍ KAMPANI
„VLAJKA PRO TIBET“
Předsedající seznámil přítomné s Žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ příloha č. 5. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ obce Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 5 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 5 – POSKYTNUTÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ PRO MAS ČESKÁ KANADA O.P.S.
Předsedající seznámil přítomné s činností MAS Česká Kanada, která přerozdělila
v programovém období 2014-2020 148 mil. Kč ze třech operačních programů (Integrovaný
regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační program Zaměstnanost)
příloha č. 6 a 7. Dále informoval o přípravě nového programového období 2021-2027.
V novém období bude mít MAS k dispozici již šest operačních programů, viz. příloha č.8, které
jsou zatím ve fázi jednání a schvalování. Předsedající dále informoval zastupitele o zpracování
Integrované strategie rozvoje území na roky 2021-2027 a začlenění obce Hospříz do územní
působnosti MAS Česká Kanada. Poskytnutím území MAS obec, spolky a podnikatelé budou
mýt možnost čerpat dotační prostředky v programovém období 2021 až 2027. Nakonec
předsedající informoval o příspěvku z rozpočtu obce ve výši 1,- Kč/obyvatel/rok na celé období
2021-2027, viz Důvodová zpráva (příloha č. 9). Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje:
a) aby území obce Hospříz včetně místní části Hrutkov, byly začleněny do územní
působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021-2027,
b) aby byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje území na rok 2021-2027 na celé
území MAS Česká Kanada o.p.s.
c) poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 1,- Kč/obyvatele/rok pro MAS Česká
Kanada o.p.s. od 1.1.2021, jakož i pro následující roky
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 – INFORMACE O ZAKÁZKÁCH PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU 50.000 KČ BEZ
DPH, DLE ČLÁNKU 6, SMĚRNICE Č. SMĚ-1/2019 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
Předsedající seznámil přítomné dle článku 6, Směrnice č. Smě-1/2019 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, se zakázkami převyšujícími částku 50.000 Kč bez DPH, a
to:
a) Faktura č. 200120 – SALMON-GASTRO s.r.o. (příloha č. 10)
b) Faktura č. 200162 – SALMON-GASTRO s.r.o. (příloha č. 11)
c) Faktura č. 2020005 – KOVOJIH JH s.r.o. (příloha č. 12)
d) Kupní smlouva ze dne 26.2.2020 – Jakub Zeman (příloha č. 13)
e) Faktura č. 2020004 – Vítů Evžen (příloha č. 14)
f) Faktura č. 0120 – Jaroslav Závitkovský (příloha č. 15)
g) Faktura č. 1/2020 – Jan Čoudek (příloha č. 16)
h) Faktura č. 282019 – Antonín Havlíček (příloha č. 17)
i) Faktura č. 12190068 – FIERA a.s. (příloha č. 18)
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-1/2019 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázky převyšující částku 50.000 Kč bez
DPH, a to:
a) Faktura č. 200120 – SALMON-GASTRO s.r.o. (příloha č. 10)
b) Faktura č. 200162 – SALMON-GASTRO s.r.o. (příloha č. 11)
c) Faktura č. 2020005 – KOVOJIH JH s.r.o. (příloha č. 12)
d) Kupní smlouva ze dne 26.2.2020 – Jakub Zeman (příloha č. 13)
e) Faktura č. 2020004 – Vítů Evžen (příloha č. 14)
f) Faktura č. 0120 – Jaroslav Závitkovský (příloha č. 15)
g) Faktura č. 1/2020 – Jan Čoudek (příloha č. 16)
h) Faktura č. 282019 – Antonín Havlíček (příloha č. 17)
i) Faktura č. 12190068 – FIERA a.s. (příloha č. 18)
Výsledek hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování
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8

0

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 7 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 26/2019 AŽ 31/2019 A 1/2020 A 2/2020
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 26/2019 až 31/2019 a 1/2020
a 2/2020 (přílohy č. 19 až 26), 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. 26/2019 až 31/2019 a
1/2020 a 2/2020 (přílohy č. 19 až 26).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 8 – CENOVÁ NABÍDKA PRO DODÁVKY ELEKTŘINY OD SPOLEČNOSTI
E.ON ENERGIE A.S.
Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou za elektrickou energii od společnosti
E.ON Energie, a.s. na období od 1.1.2021 do 31.12.2023. Zároveň předložil k porovnání
vypracovanou tabulku k jednotlivým odběrným místům za období od roku 2013 do současnosti
(příloha č. 27). Dále předsedající připomněl informaci o cenové hranici, která byla schválena
zastupiteli dne 9.12.2019 na 8. zasedání zastupitelstva a činí maximální rozdíl ve výši 10% od
cen vysoutěžených v aukční síni. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí cenovou nabídku od dodavatele E.ON
Energie a.s. na období od 1.1.2021 – 31.12.2023, dle přílohy č. 27.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 9 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 9 –RŮZNÉ
Předsedající informoval přítomné o připravované akci „Setkání seniorů 2020 v Hospřízi“ a
požádal přítomné o pomoc při zajištění této akce. Datum konání bylo stanoveno na 3.4.2020.
*

*

*

Předsedající ukončil 9. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 19. hodin 50. minut.
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*

*

*

PŘÍLOHY ZÁPISU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměr prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
Drobný majetek určený k vyřazení
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Úspěšní žadatelé za období 2017-2019 v obci Hospříz
Zpravodaj MAS Česká Kanada o.p.s.
Informace o novém programovém období 2021-2027
Poskytnutí správního území pro MAS Česká Kanada o.p.s. - Důvodová zpráva
Faktura č. 200120 – SALMON-GASTRO s.r.o.
Faktura č. 200162 – SALMON-GASTRO s.r.o.
Faktura č. 2020005 – KOVOJIH JH s.r.o.
Kupní smlouva ze dne 26.2.2020 – Jakub Zeman
Faktura č. 2020004 – Vítů Evžen
Faktura č. 0120 – Jaroslav Závitkovský
Faktura č. 1/2020 – Jan Čoudek
Faktura č. 282019 – Antonín Havlíček
Faktura č. 12190068 – Fiera a.s.
Rozpočtové opatření č. 26/2019
Rozpočtové opatření č. 27/2019
Rozpočtové opatření č. 28/2019
Rozpočtové opatření č. 29/2019
Rozpočtové opatření č. 30/2019
Rozpočtové opatření č. 31/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Porovnání cen za dodávku elektřiny 1 MWh v průběhu let, Akceptační formulář, Porovnání
cen a spotřeby el. energie u jednotlivých odběrných míst

Zápis byl vyhotoven dne 12.3.2020

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Radek Kubrický

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

Vladimír Čeloud

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

Martin Míka

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

Starosta:

Stránka 6 z 6

