Obec Hospříz

Zastupitelstvo obce Hospříz  Hospříz 28  377 01 Jindřichův Hradec  IČ: 00246751  DIČ: CZ00246751
tel.: +420 725 516 816  e-mail: hospriz@iol.cz  ID dat. schránky: jryb5nq  www.hospriz.cz
Naše značka: HOSP/390/2020

Vyřizuje: Jitka Vacíková

Dne: 12.06.2020

Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 4. června 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 10. 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 27.5.2020 do 4.6.2020
(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, Ing. Radka Růžičková, Vladimír
Čeloud, Pavel Vaňha, Radek Kubrický a Jaroslav Černý
a jeden člen zastupitelstva byl omluven: Petr Tvrdý
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 Ing. Radku Růžičkovou a pana Pavla Vaňhu a zapisovatelkou paní Jitku
Vacíkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který navrhl změnit oproti Informaci
zveřejněné na úřední desce v bodě Rozpočtové opatření č. 3/2020 až 11/2020, a to následovně:
Rozpočtové opatření č. 3/2020 až 12/2020
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 10. zasedání:
1) Realizace záměru prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
2) Žádost o odkoupení, případně k pronájmu části pozemku p.č. 491/33 v k.ú. Hospříz
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3) Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020
4) Program obnovy venkova 2020
5) Závěrečný účet obce Hospříz za rok 2019 se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019
6) Schválení účetní závěrky obce Hospříz za rok 2019
7) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Hospříz 31 za rok
2019
8) Informace o akci „Chodníky Hospříz“
9) Úprava nájemného v nebytových prostorech domu č.p. 49 v k.ú. Hospříz
10) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6, Směrnice
č .Smě-1/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020 až 12/2020
12) Informace o stavu těžby a prodeji dřeva z obecních lesů
13) Různé
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 1 – REALIZACE ZÁMĚRU 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,
zveřejněným na úřední desce obce od 27.4.2020 do 4.6.2020 (příloha č. 3). Dále předsedající
konstatoval, že obec Hospříz obdržela dne 27.4.2020 jednu žádost o koupi pozemku, a to od
paní Heleny Janákové (příloha č. 4). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Místostarosta Jaroslav Šefčík navrhl obeznámit majitele sousedního pozemku
pana Karla Janáka o prodeji pozemku p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz. Samotný prodej pozemku
projednat až po jednání s panem Karlem Janákem. Jiné návrhy podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz pověřuje starostu obce, aby informoval pana Karla Janáka,
jakožto sousedního vlastníka nemovitostí, o probíhajícím záměru prodat pozemek p.č.
802/8 v k.ú. Hospříz, dále zastupitelstvo odkládá své rozhodnutí o prodeji pozemku p.č.
802/8 v k.ú. Hospříz na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 2 – ŽÁDOST O ODKOUPENÍ, PŘÍPADNĚ K PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU
P.Č. 491/33 V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s žádostí manželů Heleny a Josefa Listíkovi ze dne
11.5.2020. (příloha č. 5), v které žádají o odkoupení, případě pronájmu části pozemku p.č.
491/33 v k.ú. Hospříz. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje záměr prodeje, pronájmu části pozemku p.č.
491/33 v k.ú. Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
0

Proti
8

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 3 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 3 – PŘEDPOKLÁDANÉ DAŇOVÉ VÝNOSY OBCE PRO ROK 2020
Předsedající seznámil přítomné s dopadem kompenzačního bonusu na rozpočty samospráv,
který znamená pro obce 12,5 mld. propad daňových výnosů a tzv. zpětnou kompenzaci
daňových ztrát, která přináší pro obce propad nejméně 7 mld. Kč.(příloha č. 6). Současně
přítomné informoval o predikci daňových výnosů obce Hospříz pro rok 2020. Uvedl, že
předpoklad propadu daňových výnosů pro obec Hospříz by mohl být ve výši až 20 %
z celkových daňových výnosů, dle přílohy č. 7 a podrobně analyzoval jednotlivé daňové výnosy
a jejich pokles dle přílohy č. 8. Na základě těchto skutečností předsedající seznámil přítomné
s návrhem rozpočtového opatření č. 13 (příloha č. 9), kterým se upraví daňové výnosy a
zároveň se eliminují vybrané náklady v rozpočtu obce na rok 2020. Dále předsedající hovořil
o nutnosti maximální hospodárnosti a možnostech vzniklé situace pro obec. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí informaci o předpokládaném propadu
daňových výnosů obce Hospříz pro rok 2020, dle příloh č. 6, 7 a 8, a dále zastupitelstvo
obce Hospříz schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020 (příloha č. 9).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 4 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 – PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2020
Předsedající seznámil přítomné se schválenými dotačními prostředky Jihočeského kraje,
určenými na podporu akcí obce Hospříz v roce 2020, a to:
a) Úroky z úvěru na refinanc. akce B.j.5 PB-VB a Malá kompostárna, výše dotačních
prostředků 23 000,00 Kč, dle přílohy č. 10.
b) Pořízení nového nábytku (stoly, židle) do sálu v č.p. 49 v k.ú. Hospříz; výše dotačních
prostředků 290 000,00 Kč, dle přílohy č. 11.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí podpořené akce dotačními prostředky
Jihočeského kraje, dle příloh č. 10 a 11.
Výsledek hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování
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8

0

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 5 – ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HOSPŘÍZ ZA ROK 2019 SE ZPRÁVOU O
VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem závěrečného účtu obce Hospříz za rok 2019
(příloha č. 12) včetně příloh a to Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC obce Hospříz
k 31.12.2019 (příloha č. 13), Výkaz zisku a ztráty ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019 (příloha č.
14), Rozvaha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019 (příloha č. 15), Příloha účetní závěrky ÚSC
obce Hospříz k 31.12.2019 (příloha č. 16), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 obce Hospříz (příloha č. 17), Výkaz zisků a ztráty Mateřské školy Hospříz (příloha č.
18), Rozvaha k 31.12.2019 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 19), Příloha účetní závěrky
k 31.12.2019 Mateřské školy Hospříz (příloha č. 20). Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz projednalo Závěrečný účet obce Hospříz k 31.12.2019 včetně
všech příloh a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 – SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE HOSPŘÍZ ZA ROK 2019
Předsedající seznámil přítomné s Účetní závěrkou obce Hospříz za rok 2019, kterou tvoří
výkazy Výkaz zisku a ztráty ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019 (příloha č. 14), Rozvaha ÚSC
obce Hospříz k 31.12.2019 (příloha č. 15), Příloha účetní závěrky ÚSC obce Hospříz
k 31.12.2019 (příloha č. 16). 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 2019, dle příloh
č. 14, 15 a 16.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 7 – SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSPŘÍZ 31 ZA ROK 2019
Předsedající seznámil přítomné s Účetní závěrkou Mateřské školy Hospříz 31 za rok 2019,
kterou tvoří Výkaz zisku a ztráty Mateřské školy Hospříz (příloha č. 18), Rozvaha k 31.12.2019
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Mateřské školy Hospříz (příloha č. 19), Příloha účetní závěrky k 31.12.2019 Mateřské školy
Hospříz (příloha č. 20). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Hospříz 31 za rok
2019, dle příloh č. 18, 19 a 20.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 8 – INFORMACE O AKCI „CHODNÍKY HOSPŘÍZ“
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním postupem ohledně investiční akce „Chodníky
Hospříz“. Došlo k opětovnému podání žádosti o dotaci na I. etapu projektu v 10. výzvě
Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS ČESKÁ KANADA – IROP
– BEZPEČNÁ DOPRAVA III“. Žádost o dotaci a Studii proveditelnosti zpracovala společnost
PL projekt s.r.o. Předsedající informoval zastupitele obce o průběhu řízení podané žádosti
(příloha č. 21), dále o možnosti financování akce prostřednictvím úvěru od České spořitelny
a.s. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí podání žádosti o dotační prostředky na akci
„Chodníky Hospříz“ v 10. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu s
názvem „MAS ČESKÁ KANADA – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA III“ a další postup
při realizaci této investiční akce.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 9 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 9 – ÚPRAVA NÁJEMNÉHO V NEBYTOVÝCH PROSTORECH DOMU Č.P. 49
V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající navrhl přítomným odpuštění nájemného v nebytových prostorech domu č.p. 49
v k.ú. Hospříz (pohostinství) za měsíce duben až prosinec 2020, a to z důvodu mimořádných
opatření a dočasného uzavření provozovny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje odpuštění nájemného za měsíce duben až prosinec
2020 provozovateli nebytových prostoror domu čp. 49 v k.ú. Hospříz (pohostinství).
Výsledek hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování
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8

0

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 10 – 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. 200060 – Holický a Chalupa s.r.o. (příloha č. 22)
b) Faktura č. 0324600117 – AGROZET České Budějovice, a.s. (příloha č. 23)
c) Faktura č. 02/2020 – Luboš PETR (příloha č. 24)
d) Faktura č. 2020/3 – Iva Svobodová (příloha č. 25)
e) Faktura č. 1022020 – Milan Kratochvíl (příloha č. 26)
f) Faktura č. 2/5/2020 – Kubinec Martin (příloha č. 27)
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. 200060 – Holický a Chalupa s.r.o. (příloha č. 22)
b) Faktura č. 0324600117 – AGROZET České Budějovice, a.s. (příloha č. 23)
c) Faktura č. 02/2020 – Luboš PETR (příloha č. 24)
d) Faktura č. 2020/3 – Iva Svobodová (příloha č. 25)
e) Faktura č. 1022020 – Milan Kratochvíl (příloha č. 26)
f) Faktura č. 2/5/2020 – Kubinec Martin (příloha č. 27)
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 11 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 11 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2020 AŽ 12/2020
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 3/2020 až 12/2020 (přílohy č.
28 až 37), 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. 3/2020 až 12/2020
(přílohy č. 28 až 37).
Výsledek hlasování:
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování
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8

0

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 12 – INFORMACE O STAVU TĚŽBY A PRODEJI DŘEVA Z OBECNÍCH
LESŮ
Předsedající seznámil přítomné s prodejem dřeva z obecních lesů, informoval o těžbě,
třídění vytěžené suroviny a o cenách za které se dřevo prodává v okolí. Upozornil na problém
s dopravou palivového dřeva, která je uskutečňována pouze formou subdodávky. Trendem
v prodeji palivového dřeva je prodej po kamionech. Předsedající navrhl snížení ceny
palivového dřeva 1 plm v délce 2 m na částku 350,- Kč včetně DPH, cenu palivového dřeva 1
prm v délce 1 m navrhl ponechat ve stávající výši, a to 700,- Kč včetně DPH. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz revokuje usnesení o prodejní ceně 1 plm palivového dřeva
v délce 2 m, a to tak, že s platností od 5.6.2020 stanovuje prodejní cenu 1 plm palivového
dřeva v délce 2 m ve výší 350,00 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 13 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

*

*

*

BOD 13 –RŮZNÉ
Žádné náměty nebyly vzneseny.

Předsedající ukončil 10. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 20. hodin 30. minut.
*

*

*

PŘÍLOHY ZÁPISU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměru prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
Žádost o koupi pozemku p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
Žádost o odkoupení, případně k pronájmu části pozemku p.č. 491/33 v k.ú. Hospříz
SMSČR – další dopady nových daňových zákonů na samosprávy
RUD – Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020
Plnění rozpočtu – analýza běžného roku
Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020
POV 2020 – schválená výše dotace (úroky z úvěru)
POV 2020 – schválená výše dotace (stoly, židle)
Návrh Závěrečného účtu obce Hospříz za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019
Výkaz zisků a ztráty ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

Rozvaha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019
Příloha ÚSC obce Hospříz k 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hospříz
Výkaz zisků a ztráty Mateřské školy Hospříz k 31.12.2019
Rozvaha Mateřské školy Hospříz k 31.12.2019
Příloha Mateřské školy Hospříz k 31.12.2019
Kumulativní rozpočet projektu před výběrovým řízením na zhotovitelem stavby „Chodníky
Hospříz“
Faktura č. 200060 – Holický a Chalupa s.r.o.
Faktura č. 0324600117 – AGROZET České Budějovice
Faktura č. 02/2020 – Luboš PETR
Faktura č. 2020/3 – Iva Svobodová
Faktura č. 1022020 – Milan Kratochvíl
Faktura č. 2/5/2020 – Kubinec Martin
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 11/2020
Rozpočtové opatření č. 12/2020

Zápis byl vyhotoven dne 12.6.2020

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Ing. Radka Růžičková

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

Pavel Vaňha

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

Martin Míka

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

Starosta:
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