Obec Hospříz
Hospříz 28
tel.: 384397117
377 01 Jindřichův Hradec
hospriz@iol.cz

IČ: 00246751
DIČ: CZ00246751

Naše značka: HOSP/568/2020

Vyřizuje: Jitka Vacíková

e-mail:
Dne: 4.9.2020

Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 27. srpna 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 11. 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 18.8.2020 do 27.8.2020
(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 devět členů zastupitelstva:
Martin Míka, Jaroslav Šefčík, Markéta Kocarová, Petr Tvrdý, Ing. Radka Růžičková,
Vladimír Čeloud, Pavel Vaňha, Radek Kubrický a 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 změnit oproti Informaci
zveřejněné na úřední desce v bodech, a to:
a) Odložit bod č. 3 Realizace záměru prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz na příští
zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, a to z důvodu doplnění důležité informace (jednání
s panem Karlem Janákem).
b) Bod č. 9 v navrženém programu Rozpočtové opatření č. 14/2020 až 16/2020 přesunout a
projednat jako bod č. 1
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 11. zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 14/2020 až 16/2020
2) Program obnovy venkova 2020
3) Společenská smlouva o obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
4) Žádost o poskytnutí finanční podpory na kulturní akci „KRVÁK“
5) Informace o akci „Chodníky Hospříz“
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) Přímý prodej pozemku p. č. 469/3 v k. ú. Hospříz
8) Výzva č. 3/2020 národního programu Životního prostředí: Projektová příprava – VH
projekty
9) Návrh na navýšení stočného v k. ú. Hospříz
10) Různé
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 1 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2020 AŽ 16/2020
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14/2020 až 16/2020 (příloha
č. 3 až 5), 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. 14/2020 až 16/2020
(přílohy č. 3 až 5).
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 2 – PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2020
Předsedající seznámil přítomné s cenovou nabídkou od společnosti B-Credit s.r.o. na
dodávku židlí a stolů do Kulturního domu v Hospřízi. Uvedl, že výběr typu židlí a stolů bylo
předběžně konzultováno se všemi zastupiteli obce Hospříz a po zralé úvaze vybrán druh a dekor
nábytku. Na základě cenové nabídky č. 17/OŘ/2020 ze dne 29.7.2020 (příloha č. 6) seznámil
přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 17 (příloha č. 7), kterým bude upraven rozpočet
v souvislosti s pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje cenovou nabídku od společnosti B-Credit na
pořízení židlí a stolů do KD Hospříz (příloha č. 6) a dále schvaluje Návrh rozpočtového
opatření č. 17/2020 (příloha č. 7).
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 3 – SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI EKO
SKLÁDKA SPOL. S R.O.
Předsedající seznámil přítomné se zněním nově upravené Společenské smlouvy o obchodní
společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o. (příloha č. 8, dále jen „smlouva“). K úpravě znění
smlouvy došlo z důvodu přijetí zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) a jeho § 777 odst. 1 a 2 z něhož vyplívá, že každá obchodní
korporace musí přizpůsobit znění společenské smlouvy tomuto zákonu. Toto upravené znění
smlouvy bylo schváleno na valné hromadě společnosti konané dne 30.6.2020. Současně
přítomné předsedající informoval o podílnictví obcí ve společnosti EKO SKLÁDKA. Výše
spoluvlastnických podílů obcí činí celkem 76 % (obec Hospříz 2 %), z toho podíl obce Hospříz
na základním kapitálu firmy EKO SKLÁDKA spol. s r.o. k dnešnímu dni činí 20.000 Kč.
Předsedající přítomné seznámil se smluvními podmínkami smlouvy a podrobně probral
jednotlivé články Společenské smlouvy. Upozornil na klíčové body smlouvy jako
je rozhodování valné hromady a na právo příplatkové povinnosti. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje upravené znění Společenské smlouvy o obchodní
společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o., IČ: 60838841, se sídlem Václavská 609, 377 01
Jindřichův Hradec (příloha č. 8).
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 4 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 – ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA KULTURNÍ AKCI
„KRVÁK“
Předsedající seznámil přítomné s připravovanou hudebně – divadelní slavností „KRVÁK“,
kterou organizuje Volné sdružení EXPEDICE APOPLEXY v Hospřízi č.p. 18 (příloha č. 9).
Dále informoval o majiteli nemovitosti č.p. 18, kterým je pan Jiří Holý člen sdružení
EXPEDICE APOPLEXY, jež se obrátil na Obecní úřad v Hospřízi ohledně seznámení
s připravovanou akcí a ohledně možné finanční podpory na tuto akci. Předsedající vyzval
zastupitele, aby se vyjádřili k této akci a dále možnosti finančního příspěvku a eventuálně výši
tohoto příspěvku. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hospříz hodnotí kladně připravovaný projekt, který bude
společenským přínosem pro občany Hospříze a Hrutkova a schvaluje finanční příspěvek
ve formě daru ve výši 15 000 Kč Volnému sdružení EXPEDICE APOPLEXY, IČ: 693
44 582, Štěchovická 1900/3, Praha 10 Strašnice.
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 5 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 5 – INFORMACE O AKCI „CHODNÍKY HOSPŘÍZ“
Předsedající seznámil přítomné s vývojem současné situace akce „Chodníky Hospříz“ – I.
Etapa. Informoval o usnesení Programového výboru MAS Česká Kanada (příloha č. 10), kde
programový výbor schválil podpořit akci „Chodníky Hospříz“ – I. Etapa. v 10. výzvě IROP
Bezpečná doprava III. Na základě tohoto schválení předsedající předpokládá, že do konce roku
2020 bude k podpisu dohoda o dotační podpoře na první etapu této akce. Samotná realizace
výstavby investiční akce „Chodníky Hospříz“ – I. Etapa by měla být zahájena v roce 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí současný vývoj investiční akce „Chodníky
Hospříz“ – I. Etapa, a to včetně předpokládaného termínu realizace výstavby.
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 – INFORMACE O ZAKÁZKÁCH PŘEVYŠUJÍCÍCH 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. 20200011 – SAGBRUK s.r.o. (příloha č. 11)
b) Faktura č. 20200018 – Ing. Marie Buzková (příloha č. 12)
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. 20200011 – SAGBRUK s.r.o. (příloha č. 11)
b) Faktura č. 20200018 – Ing. Marie Buzková (příloha č. 12)
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Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 7 – PŘÍMÝ PRODEJ POZEMKU P.Č. 469/3 V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s dopisem Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových č.j. UZSVM/CJH/4730/2020-CJHM (příloha č. 13), připomněl informaci o stejné
nabídce ze dne 14.3.2019, která byla schválena Zastupiteli obce Hospříz dne 2.5.2019 na 4.
zasedání Zastupitelstva obce Hospříz (příloha č. 14 a č.15). Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz revokuje usnesení č. 3 ze dne 2.5.2019 z důvodu upřesnění
ceny vycházející z výměry pozemku zjištěné při geometrickém zaměření a dále schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 469/3 v k.ú. Hospříz, za podmínek uvedených v příloze č. 13.
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 8 – VÝZVA Č. 3/2020 NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – VH PROJEKTY
Předsedající seznámil přítomné s dotační výzvou č. 3/2020, která finančně podporuje
přípravu projektových dokumentací vodovodů, kanalizací a ČOV (možnosti podání žádostí,
výše podpory, termíny realizace, příloha č. 16). Hovořil o přetrvávajícím problému
s množstvím pitné vody obecně, ale i v místní části Hrutkov, v návaznosti na klimatické změny
podnebí a úbytek spodních vod. Předsedající navrhl zažádat o finanční podporu na projektovou
dokumentaci vodovodního přivaděče a rozvodné sítě pro místní část Hrutkov. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Zastupitel Pavel Vaňha navrhl využít
možnosti této dotační výzvy č. 3/2020 v souvislosti s modernizací čistírny odpadních vod v k.ú.
Hospříz. Uvedl, že se již v minulosti na zasedání Zastupitelstva obce Hospříz řešil problém
ohledně čistírny odpadních vod v Hospřízi a zdůraznil potřebu řešit obnovu ČOV přednostně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádosti do Výzvy č. 3/2020: Projektová
příprava – VH projekty na akci „Vodovodní přivaděč a rozvodné sítě pitné vody pro
místní část Hrutkov“.
Výsledek hlasování:
Pro
1 – Martin Míka

Proti
6 – Radek Kubrický, Pavel
Vaňha, Vladimír Čeloud,
Markéta Kocarová, Petr
Tvrdý, Jaroslav Černý

Zdrželi se hlasování
2 – Jaroslav Šefčík, Ing.
Radka Růžičková
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Usnesení č. 9 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádosti do Výzvy č. 3/2020: Projektová
příprava – VH projekty na akci „Modernizace a intenzifikace ČOV v k.ú. Hospříz“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Hospříz k zajištění technologa-vodohospodáře pro
zpracování projektové dokumentace, dále zajištění stavebního povolení a dokumentace
pro provádění stavby.
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 10 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 9 – NÁVRH NA NAVÝŠENÍ STOČNÉHO V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na zvýšení stočného od následujícího
fakturačního období na částku 20 Kč bez DPH pro domácnost a 25 Kč bez DPH pro podnikatele.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje od následujícího fakturačního období (tj. rok 2021)
výši stočného pro domácnosti ve výši 20 Kč bez DPH a pro podnikatele ve výši 25 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 11 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 13 –RŮZNÉ
Zastupitel obce Hospříz Jaroslav Černý upozornil na nepořádek kolem provozovny obchodu
v k.ú. Hospřízi. Navrhuje, promluvit s nájemníkem provozovny Duc Manh Nguyen o
udržování pořádku před vchodem do prodejny i okolí prodejny. V případě nemožnosti udržení
dlouhodobě pořádku kolem provozovny obchodu navrhuje přistoupit k navýšení nájemného.
Dále zastupitelé navrhují řešit sběrné místo za prodejnou, místo na kontejnery se tříděným
odpadem (sklo, kov, elektro a textil), instalací kamerového systému. Důvodem je
nekontrolovatelné odkládání odpadu z domácností.
*

*

*

Předsedající ukončil 11. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 20. hodin 50. minut.
*

*

*

PŘÍLOHY ZÁPISU
1) Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 16/2020
Nabídka č. 17/OŘ/2020 B-Credit s.r.o.
Návrh rozpočtového opatření č. 17/2020
Společenská smlouva o obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s r.o.
Program „KRVÁK“ hudebně – divadelní slavnost
Schválení podpory doporučených projektů v rámci 10. výzvy IROP Bezpečná doprava III.
Faktura č. 20200011 – SAGBRUK s.r.o.
Faktura č. 20200018 – Ing. Marie Buzková
Sdělení – přímý prodej pozemku v k.ú. Hospříz p.č. 469/3 ze dne 3.8.2020 (dopis)
Prodej části pozemku p.č. 469/3 v k.ú. Hospříz, ze dne 14.3.2019 (dopis)
Mapa pozemku p.č. 469/3 v k.ú. Hospříz
Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Zápis byl vyhotoven dne 4.9.2020

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Radek Kubrický

……..................................., dne ................................

Vladimír Čeloud

……..................................., dne .................................

Martin Míka

……..................................., dne .................................

Starosta:
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