Obec Hospříz

Obecní úřad  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/814/2020

Vyřizuje: Jitka Vacíková

Dne: 17.12.2020

Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 10. prosince 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 13. 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 2.12.2020 do 10.12.2020 (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 paní Markétu Kocarovou a pana Jaroslava Černého 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:
 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského
majetku obcí Blažejov a Hospříz, uzavřené dne 12.12.2005.
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 13. zasedání:
1) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského
majetku obcí Blažejov a Hospříz, uzavřené dne 12.12.2005
2) Rozpočet obce Hospříz na rok 2021
3) Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření v roce 2021
4) Střednědobý rozpočtový výhled obce Hospříz na roky 2021 až 2025
5) Rozpočet Mateřské školy Hospříz na rok 2021
6) Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Hospříz na roky 2021 až 2023
7) Jmenování členů inventarizační komise – inventarizace k 31.12.2020
8) Víceúčelové hřiště v k.ú. Hospříz
9) Schválení dodavatele na svoz a likvidaci komunálního odpadu
10) Různé
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 13/1/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 13. zasedání:
11) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obcí Blažejov a Hospříz, uzavřené dne 12.12.2005
12) Rozpočet obce Hospříz na rok 2021
13) Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření v roce 2021
14) Střednědobý výhled rozpočtu obce Hospříz na roky 2021 až 2025
15) Rozpočet Mateřské školy Hospříz na rok 2021
16) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hospříz na roky 2021 až 2023
17) Jmenování členů inventarizační komise – inventarizace k 31.12.2020
18) Víceúčelové hřiště v k.ú. Hospříz
19) Schválení dodavatele na svoz a likvidaci komunálního odpadu
20) Různé
*

*

*

BOD Č. 1 – DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O NÁJMU VODOVODU PRO VEŘEJNOU
POTŘEBU A JINÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU OBCÍ BLAŽEJOV A
HOSPŘÍZ, UZAVŘENÉ DNE 12.12.2005
Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným záměrem uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu
vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obcí Blažejov a Hospříz,
uzavřené dne 12.12.2005 (příloha č. 3). Uzavřením dodatku č. 7 dojde k prodloužení platnosti a
účinnosti smlouvy do 31.12.2024. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obcí Blažejov a Hospříz, uzavřené dne
12.12.2005, který prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.12.2024.
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0
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Usnesení číslo 13/2/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu
vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obcí Blažejov a Hospříz,
uzavřené dne 12.12.2005, který prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.12.2024.
*

*

*

BOD Č. 2 – ROZPOČET OBCE HOSPŘÍZ NA ROK 2021
Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtem obce Hospříz pro rok 2021, jehož návrh (příloha č. 4)
byl zveřejněn na úřední desce a elektronické desce od 24.11.2020 do 10.12.2020. Místostarosta obce
Jaroslav Šefčík navrhl změnit rozpočet ve výdajích, a to následovně:
 položku 5154, par. 3612 snížit na 55.000,00 Kč,
 položku 6121, par. 3612 navýšit na 221.000,00 Kč,
 položku 5154, par. 361 navýšit na 150.000,00 Kč
Další návrhy na změnu rozpočtu vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet obce Hospříz pro rok 2021, dle přílohy č. 5.
Schválený schodek ve výši 254.640,00 Kč bude financován z přebytku minulých let.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 13/3/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet obce Hospříz pro rok 2021, dle přílohy č.
5. Schválený schodek ve výši 254.640,00 Kč bude financován z přebytku minulých let.
*

*

*

BOD Č. 3 – POVĚŘENÍ STAROSTY SCHVALOVÁNÍM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
V ROCE 2021
Předsedající navrhl pověřit starostu a místostarostu v roce 2021 schvalováním úprav rozpočtu
rozpočtovými opatřeními. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu a místostarostu obce schvalováním rozpočtových
opatření v roce 2021:
a) v příjmech neomezeně,
b) ve výdajích do výše 100.000,00 Kč bez DPH na jednotlivou položku,
c) v případě přijetí dotace schválit výdaje až do výše poskytnuté dotace,
d) použít položku 8115 bez omezení.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro

Proti

6

0

Zdrželi se hlasování
2 – Martin Míka, Jaroslav
Šefčík

Usnesení číslo 13/4/2020
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu a místostarostu obce schvalováním
rozpočtových opatření v roce 2021:
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a) v příjmech neomezeně,
b) ve výdajích do výše 100.000,00 Kč bez DPH na jednotlivou položku,
c) v případě přijetí dotace schválit výdaje až do výše poskytnuté dotace,
d) použít položku 8115 bez omezení.
*

*

*

BOD Č. 4 – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ NA ROKY 2021 AŽ
2025
Předsedající seznámil přítomné se Střednědobým výhledem rozpočtu obce Hospříz na roky 2021
až 2025, jehož návrh (příloha č. 6) byl zveřejněn na úřední a elektronické desce od 24.11.2020 do
10.12.2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Hospříz na roky 2021
až 2025, dle přílohy č. 6.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 13/5/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Hospříz na roky
2021 až 2025, dle přílohy č. 6.
*

*

*

BOD Č. 5 – ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSPŘÍZ NA ROK 2021
Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtem Mateřské školy Hospříz pro rok 2021, jehož návrh
(příloha č. 7) byl zveřejněn na úřední desce a elektronické desce od 24.11.2020 do 10.12.2020. Návrhy
na změnu rozpočtu vzneseny nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Mateřské školy Hospříz pro rok 2021, dle přílohy
č. 7.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 13/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet Mateřské školy Hospříz pro rok 2021, dle
přílohy č. 7.
*

*

*

BOD Č. 6 – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSPŘÍZ NA
ROKY 2021 AŽ 2023
Předsedající seznámil přítomné se Střednědobým výhledem rozpočtu Mateřské školy Hospříz na
roky 2021 až 2023, jehož návrh (příloha č. 8) byl zveřejněn na úřední a elektronické desce od
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24.11.2020 do 10.12.2020. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hospříz 31,
dle přílohy č. 8.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 13/7/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Hospříz 31, dle přílohy č. 8.
*

*

*

BOD Č. 7 – JMENOVÁNÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍ KOMISE – INVENTARIZACE
K 31.12.2020
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventur obce Hospříz na rok 2020 (příloha č. 9). Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plán inventur obce Hospříz na rok 2020, dle přílohy č. 9.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo13/8/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Plán inventur obce Hospříz na rok 2020, dle přílohy
č. 9.
*

*

*

BOD Č. 8 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné s přípravou podkladů pro podání žádostí o dotační prostředky na
investiční akci „Víceúčelové hřiště v k.ú. Hospříz“. Hovořil o připravované projektové dokumentaci a
konzultoval se zastupiteli technické provedení a povrchové úpravy hřiště. Podání žádosti o dotaci bude
zajištěno prostřednictvím společnosti PL projektu s.r.o.
*

*

*

BOD Č. 9 – SCHVÁLENÍ DODAVATELE NA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem o jednání hodnotící komise a Písemnou zprávou o
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob
v obci Hospříz“ (příloha č. 10 a 11). Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena ta, kterou podala
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, IČ: 49356089. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ:
49356089 jako nejvhodnějšího dodavatele pro veřejnou zakázku „Svoz komunálního odpadu a
evidence obsloužených nádob v obci Hospříz“.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 13/9/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
IČ: 49356089 jako nejvhodnějšího dodavatele pro veřejnou zakázku „Svoz komunálního odpadu
a evidence obsloužených nádob v obci Hospříz“.
*

*

*

BOD Č. 10 – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOSPŘÍZ O MÍSTNÍM POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Hospříz č. 1/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 12) a s Pravidly k Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Hospříz (příloha č. 13). Dále konstatoval, že většina
domácností v obci Hospříz je zapojená do „MESOH“, ale i přes to je nadále potřeba sdílet s občany
zkušenosti s tříděním odpadu a motivovat je k efektivnímu třídění. Předsedající na základě
Doporučené úlevy „MESEOH“ (příloha č. 14) navrhl hodnotu jednoho ekobodu na částku 10,00 Kč /
rok 2021. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
 Obecně závaznou vyhlášku obce Hospříz č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle
přílohy č. 12.
 Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci
Hospříz, dle přílohy č. 13.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
1 – Pavel Vaňha

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení č. 13/10/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
 Obecně závaznou vyhlášku obce Hospříz č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
dle přílohy č. 12.
 Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“)
v obci Hospříz, dle přílohy č. 13.
*

*

*

BOD Č. 11 – RŮZNÉ
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*

*

*

Předsedající ukončil 13. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 20. hodin 25. minut.
*

*

*

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

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměr uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku
Návrh Rozpočtu obce Hospříz na rok 2021
Rozpočet obce Hospříz na rok 2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce Hospříz na roky 2021 -2025
Rozpočet Mateřské školy Hospříz na rok 2021
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Hospříz na roky 2021 - 2023
Plán inventur obce Hospříz na rok 2021
Protokol o jednání hodnotící komise
Písemná zpráva o hodnocení nabídek
Obecně závazná vyhláška obce Hospříz č. 1/2020
Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci
Hospříz
14) Doporučené úlevy MESOH na rok 2021 obec Hospříz

Zápis byl vyhotoven dne 17.12.2020

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Markéta Kocarová

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

Jaroslav Černý

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

Martin Míka

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

Starosta:
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