Obec Hospříz

Obecní úřad 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/767/2020

Vyřizuje: Jitka Vacíková

Dne: 27.11.2020

Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 19. listopadu 2020, od 18.00 hodin
v kulturním sále, Hospříz č.p. 49
*

*

*

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 12. 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 9.11.2020 do 19.11.2020
(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, Petr Tvrdý, Ing. Radka Růžičková, Vladimír Čeloud,
Pavel Vaňha, Radek Kubrický a Jaroslav Černý
a jeden člen zastupitelstva byl omluven:
Markéta Kocarová
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 Petra Tvrdého a pana Pavla Vaňhu a zapisovatelkou paní Jitku
Vacíkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu uvedeného v Informaci zveřejněné na
úřední desce, z kterého navrhl přesunout bod č. 16 (Obecně závazná vyhláška obce Hospříz o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů) na příští zasedání Zastupitelstva obce Hospříz. K návrhu
programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje následující program 12. zasedání:
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1) Realizace záměru prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
2) Realizace záměru prodat pozemek p.č. 779/21 v k.ú. Hospříz
3) Vyřazení drobného majetku
4) Rozpočtové opatření č. 18/2020 až 26/2020
5) Informace o akci „Chodníky Hospříz“
6) Sběrný dvůr Hospříz
7) POV 2021
8) Víceúčelové hřiště v k.ú. Hospříz
9) ČOV 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) Informace – výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu
12) Návrh ceny pro vodné pro rok 2021
13) Smlouva s provozovatelem vodovodního řádu v k.ú. Hospříz
14) 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 s již projednávaným 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).
Předložil písemný souhlas pana Karla Janáka ze dne 12.10.2020, majitele sousedního pozemku,
který byl v souvislosti s prodejem osloven, aby se vyjádřil k prodeji výše uvedeného pozemku
p.č. 802/8 (příloha č. 4). Dále předsedající konstatoval, že obec Hospříz obdržela dne 27.4.2020
jednu žádost o koupi pozemku, a to od paní Heleny Janákové (příloha č. 5). Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje prodej pozemku p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz paní
Heleně Janákové, trvalý pobyt Hospříz č.p. 65, dat. nar. 8.11.1956, za cenu 30 Kč za 1 m2.
Kupující uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.) spojené s prodejem pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 2 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 2 – REALIZACE ZÁMĚRU PRODAT POZEMEK P.Č. 779/21 V K.Ú.
HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodat pozemek p.č. 779/21 v k.ú. Hospříz
zveřejněným na úřední desce obce od 2.11.2020 do 17.11.2020 (příloha č. 6). Dále předsedající
konstatoval, že obec Hospříz obdržela dne 12.10.2020 jednu žádost o koupi pozemku, a to od
pana Karla Janáka (příloha č. 7). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje prodej pozemku p.č. 779/21 v k.ú. Hospříz panu
Karlu Janákovi, trvalý pobyt sídliště Vajgar 577/III., 377 01 Jindřichův Hradec, dat. nar.
1.8.1947, za cenu 30 Kč za 1 m2. Kupující uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.)
spojené s prodejem pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 3 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 3 – VYŘAZENÍ DROBNÉHO MAJETKU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na vyřazení drobného majetku, dle příloha č. 8.
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
specifikovaný v příloze č. 8.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 4 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD Č. 4 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 18/2020 AŽ 26/2020
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 18/2020 až 26/2020 (přílohy
č. 9 až č. 17), 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. 18/2020 až 26/2020
(přílohy č. 9 až č. 17).
Výsledek hlasování:
Pro
8

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 Rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci „Chodníky
Hospříz“ – I. Etapa (příloha č. 18), dle kterého má obec přislíbenou dotaci ve výši 4.623.580,23
Kč. Realizace této etapy by měla probíhat v jarních měsících roku 2021. Dále předsedající
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informoval přítomné o vypsaném dotačním titulu Státním fondem dopravní infrastruktury,
který se týká zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků, z kterého by obec Hospříz
mohla požádat o finanční příspěvek na akci „Chodníky Hospříz“ – II. Etapa. Seznámil přítomné
s pravidly této dotační výzvy (příloha č. 19) a navrhl podat žádost o dotační prostředky
v uvedené výzvě. Žádosti o dotaci se podávají do 29.1.2021. Předpokládaná realizace této akce
by byla v roce2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Chodníky Hospříz“ – I. Etapa (příloha č. 18).
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádosti o dotační prostředky na akci
„Chodníky Hospříz“ – II. Etapa v dotačním titulu vypsaném Státního fondem dopravní
infrastruktury.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 6 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 6 – SBĚRNÝ DVŮR HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci „Sběrný dvůr
Hospříz“ (příloha č. 20), dle kterého má obec přislíbenou dotaci ve výši 999.702,00 Kč.
Realizace této akce by měla probíhat v jarních měsících roku 2021. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Sběrný dvůr Hospříz“ (příloha č. 20).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 7 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 7 – POV 2021
Předsedající seznámil přítomné s dotačním titulem POV 2021 vypsaným JčK (příloha č. 21).
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci v tomto titulu na pořízení sypače na zimní údržbu
komunikací v obci. Dále seznámil přítomné s cenovou nabídkou na válečkový sypač (příloha
č. 22). Dalším návrhem ze strany zastupitelů obce Hospříz je stavba terasy u pohostinství č.p.
49. Tento projekt je v plánu, nicméně z časových důvodů není možné zrealizovat potřebná
povolení a stavební dokumentaci do konce roku 2020, což je termín pro podání žádosti o dotaci.
Místostarosta obce Jaroslav Šefčík navrhuje rekonstrukci sklepních prostorů v bytovém domě
Hospříz č.p. 94, včetně venkovního stání na popelnice. Hovoří o zajištění určitého komfortu
pro nájemníky bytového domu. Předsedající seznamuje přítomné s plánem tuto rekonstrukci
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zrealizovat vlastními prostředky a vlastními silami v průběhu následujícího roku. Jiná
stanoviska sdělena nebyla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádosti o dotační prostředky na pořízení
sypače na zimní údržbu komunikací v obci Hospříz a místní části Hrutkov v programu
POV 2021.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
1 – Jaroslav Černý

Zdrželi se hlasování
1 – Petr Tvrdý

Usnesení č. 8 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 8 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (příloha č. 23) a jejími podrobnostmi
(příloha č. 24). Tento dotační titul poskytuje podporu do výše 80 % uznatelných výdajů a je
zároveň za stropována výše podpory na 2.000.000,00 kč. Předsedající navrhl podat žádost v této
výzvě na akci „Rekonstrukce hřiště Hospříz“ specifikované v příloze č. 25. Dále předsedající
seznámil přítomné se 144. výzvou Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“ (příloha
č. 26) a jejími podrobnostmi (příloha č. 27). Předsedající navrhl podat žádost o dotaci v této
výzvě na akci „Rekonstrukce hřiště Hospříz“, přičemž informoval přítomné o potřebě upravit
projekt a rozpočet akce, dle pravidel výzvy. V tomto dotačním titulu nelze podpořit náklady na
vybavení hřiště a oplocení hřiště. Dotační prostředky jsou poskytovány do výše 85 %
uznatelných nákladů. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje podání žádostí o dotaci na akci „Rekonstrukce
hřiště Hospříz“ v k.ú. Hospříz ve výzvách:
a) Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova
b) 144. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020“
Zastupitelstvo obce Hospříz pověřuje starostu obce zajištěním úpravy projektu a
rozpočtu akce „Rekonstrukce hřiště Hospříz“ pro 144. výzva Ministerstva životního
prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu
Životního prostředí 2014 – 2020“.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 9 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 9 – ČOV HOSPŘÍZ
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Předsedající seznámil přítomné s výsledkem jednání ohledně modernizace čistírny
odpadních vod v k.ú. Hospříz a provozováním ČOV a kanalizačního řadu v k.ú. Hospříz. V té
souvislosti byl osloven Ing. Jindra, technolog ze společnosti CZ VODA, který předložil
cenovou kalkulaci na požadované zpracování dokumentací pro obec, specifikovaných v příloze
č. 28. Předsedající seznámil přítomné s usnesením č. 9, které schválilo ZO na svém jednání dne
27.7.2020., které navrhl zrušit na základě zjištěných skutečností. Při podrobnějším nastudování
Výzvy č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty, bylo zjištěno, že při poskytnutí dotace na
projektovou dokumentaci se žadatel zavazuje, že do určitého termínu tuto akci zrealizuje a
zároveň si nemůže vybrat dotační titul, z kterého by chtěl čerpat finanční prostředky na realizaci
této akce. Při nedodržení těchto podmínek hrozí žadateli sankce od poskytovatele dotace. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz revokuje usnesení č. 9, které schválilo na svém zasedání dne
27.7.2020, a to tak, že neschvaluje podání žádosti o dotaci do Výzvy č. 3/2020“ Projektová
příprava – VH projekty na akci „Modernizace a intenzifikace ČOV v k.ú. Hospříz“.
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje nabídku od společnosti Česká vodohospodářská
s.r.o. a VAK projekt s.r.o. dle přílohy č. 28.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 10 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 10 – 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. 63662020 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 29)
b) Faktura č. 64332020 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 30)
c) Faktura č. 5020002774 – ČEVAK a.s. (příloha č. 31)
d) Faktura č. 5020002773 – ČEVAK a.s. (příloha č. 32)
e) Faktura č. 1020000745 – ČEVAK a.s. (příloha č. 33)
f) Faktura č. 2020088 – Vítů Evžen (příloha č. 34)
g) Faktura č. 10200070 – Fiera a.s. (příloha č. 35)
h) Faktura č. 10200069 – Fiera a.s. (příloha č. 36)
i) Faktura č. 200200502 – B – CREDIT s.r.o. (příloha č. 37)
j) Faktura č. 2020/14 – Iva Svobodová (příloha č. 38)
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:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Faktura č. 63662020 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 29)
Faktura č. 64332020 – Obelisk Praha s.r.o. (příloha č. 30)
Faktura č. 5020002774 – ČEVAK a.s. (příloha č. 31)
Faktura č. 5020002773 – ČEVAK a.s. (příloha č. 32)
Faktura č. 1020000745 – ČEVAK a.s. (příloha č. 33)
Faktura č. 2020088 – Vítů Evžen (příloha č. 34)
Faktura č. 10200070 – Fiera, a.s. (příloha č. 35)
Faktura č. 10200069 – Fiera, a.s. (příloha č. 36)
Faktura č. 200200502 – B – CREDIT s.r.o. (příloha č. 37)
Faktura č. 2020/14 – Iva Svobodová (příloha č. 38)
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 11 bylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 11 – INFORMACE – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SVOZ A LIKVIDACI SMĚSNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Předsedající seznámil přítomné o ukončení platnosti Příkazní smlouvy o svozu komunálního
odpadu a evidenci obsloužených nádob ke dni 31.12.2020 se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Z uvedeného vyplývá, že bylo nutné vypsat výběrového řízení na dodavatele
služeb ohledně svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a skla. Předsedající seznámil
přítomné s tím, že proběhlo otevírání obálek, kde podali nabídky dvě společnosti, specifikované
v příloze č. 39. Dále informoval o termínu konání výběrové komise (23.11.2020). Rozhodnutí
o výběru dodavatele proběhne na dalším zasedání ZO. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí informace o výběrovém řízení na svoz a
likvidaci směsného komunálního odpadu a skla.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 12 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 12 – NÁVRH CENY PRO VODNÉ PRO ROK 2021
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem ceny pro vodné pro rok 2021, dle přílohy č. 40 a
jejím odůvodněním (příloha č. 41). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje výši ceny vodného pro rok 2021, dle přílohy č. 40.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0
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Usnesení č. 13 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 13 – SMLOUVA S PROVOZOVATELEM VODOVODNÍHO ŘÁDU V K.Ú.
HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s končící platností smlouvy na provozování
vodohospodářského majetku obce se společností ČEVAK a.s. Dále informoval o variantách
řešení výběru provozovatele vodohospodářského majetku (příloha č. 42). Předsedající navrhl
prodloužit smlouvu na provozování vodohospodářského majetku se společností ČEVAK a.s.
na další 4 roky, přičemž se musí tento záměr zveřejnit na úřední desce obce. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz bere na vědomí variantní řešení výběru provozovatele
vodohospodářského majetku, dle přílohy č. 42 a schvaluje zveřejnění záměru prodloužit
smlouvu se společností ČEVAK a.s. na dobu 4 let.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 14 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
*

*

*

BOD 14 –RŮZNÉ
Členové zásahové jednotky obce Hospříz žádají o zakoupení příslušenství k hasičskému
vozidlu, a to:
- světelná a zvuková signalizace pro hasičské záchranné vozidlo
-vysílačky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz schvaluje pořízení světelné a zvukové signalizace pro
hasičské záchranné vozidlo a vysílaček pro jednotku hasičů.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 15 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
Místostarosta obce Jaroslav Šefčík požádal starostu obce zajištěním zpracování rozpočtu pro
druhou část rekonstrukce bytového domu č.p. 94.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hospříz pověřuje starostu obce zajištěním položkového rozpočtu na
dostavbu bytového domu č.p. 94 v k.ú. Hospříz.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0
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Usnesení č. 16 nebylo schváleno v navrhovaném znění.
Místostarosta obce Jaroslav Šefčík poukázal na neupravený trvalý porost mezi obchodem
v Hospřízi a domem č.p. 7, rušivým elementem je i odstavné místo plynových lahví. Celý tento
prostor působí neuspořádaným dojmem na viditelném místě v obci.
Zastupitelé obce poukazují na kontejnery na sklo, které jsou neustále přeplněné.
*

*

*

Předsedající ukončil 12. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 21. hodin 30. minut.
*

*

*

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)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměr prodat pozemek p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz od Karla Janáka
Žádost o koupi pozemku p.č. 802/8 v k.ú. Hospříz
Záměr prodat pozemek p.č. 779/21 v k.ú. Hospříz
Žádost o koupi pozemku p.č. 779/21 v k.ú. Hospříz
Drobný majetek k vyřazení
Rozpočtové opatření č. 18/2020
Rozpočtové opatření č. 19/2020
Rozpočtové opatření č. 20/2020
Rozpočtové opatření č. 21/2020
Rozpočtové opatření č. 22/2020
Rozpočtové opatření č. 23/2020
Rozpočtové opatření č. 24/2020
Rozpočtové opatření č. 25/2020
Rozpočtové opatření č. 26/2020
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Chodníky Hospříz“ – I. Etapa
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy – SFDI
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Sběrný dvůr Hospříz“
POV 2021
Cenová nabídka sypač pro zimní údržbu
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova
Dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku
Položkový rozpočet – Rekonstrukce hřiště Hospříz
144. výzva Ministerstva životního prostředí
Využití dešťové vody v obcích
Nabídka CZ VODA projektová dokumentace
Faktura č. 63662020 – Obelisk Praha s.r.o.
Faktura č. 64332020 – Obelisk Praha s.r.o.
Faktura č. 5020002774 – ČEVAK a.s.
Faktura č. 5020002773 – ČEVAK a.s.
Faktura č. 1020000745 – ČEVAK a.s.
Faktura č. 2020088 – Vítů Evžen
Faktura č. 10200070 – Fiera a.s.
Faktura č. 10200069 – Fiera a.s.
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37) Faktura č. 200200502 – B-CREDIT s.r.o.
38) Faktura č. 2020/14 – Iva Svobodová
39) Seznam podaných nabídek ve Výběrové řízení na svoz komunálního odpadu a evidence
obsloužených nádob v obci Hospříz
40) Návrh cen pro vodné pro rok 2021
41) Informace ke kalkulaci cen vodného pro rok 2021
42) Možnosti výběru provozovatele vodohospodářské soustavy v k.ú. Hospříz
Zápis byl vyhotoven dne 27.11.2020

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Petr Tvrdý

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

Pavel Vaňha

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

Martin Míka

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

Starosta:
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