Obec 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/649/2021

Vyřizuje: Jitka Vacíková

Dne: 24.09.2021

Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 16. září 2021, od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz č.p. 28
*

*

*

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 16. 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 7.9.2021 do 16.9.2021 (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 sedm členů zastupitelstva:
Martin Míka, Jaroslav Šefčík, Markéta Kocarová, Ing. Radka Růžičková, Vladimír Čeloud,
Pavel Vaňha a Radek Kubrický,
a dva členové zastupitelstva byly omluveni:
Petr Tvrdý 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 Jaroslava Šefčíka a zapisovatelkou paní Jitku
Vacíkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s Informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 16. zasedání:
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1) Realizace záměru prodat pozemek p.č. 844 a části pozemků p.č. 516 a 14 v k.ú. Hospříz
2) Žádost o finanční příspěvek na sportovní činnost
3) Žádost o koupi pozemku p.č. 401/19 v k.ú. Hrutkov
4) Rozpočtové opatření č. 7/2021 až 15/2021
5) Návrh rozpočtového opatření č. 16/2021
6) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6, Směrnice č. Smě1/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7) Informace o výběrových řízeních, dle článku 7 písm. g), Směrnice č. Smě-1/2019 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
8) Veřejné osvětlení – park/autobusová zastávka
9) Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Hospříz (Obec Hospříz) a katastrálním
územím Blažejov (Obec Blažejov)
10) Různé
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
Proti
7
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/1/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 16. zasedání:
1) Realizace záměru prodat pozemek p.č. 844 a části pozemků p.č. 516 a 14 v k.ú. Hospříz
2) Žádost o finanční příspěvek na sportovní činnost
3) Žádost o koupi pozemku p.č. 401/19 v k.ú. Hrutkov
4) Rozpočtové opatření č. 7/2021 až 15/2021
5) Návrh rozpočtového opatření č. 16/2021
6) Informace o zakázkách převyšující částku 50.000 Kč bez DPH, dle článku 6, Směrnice č. Smě1/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7) Informace o výběrových řízeních, dle článku 7 písm. g), Směrnice č. Smě-1/2019 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
8) Veřejné osvětlení – park/autobusová zastávka
9) Změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Hospříz (Obec Hospříz) a katastrálním
územím Blažejov (Obec Blažejov)
10) Různé
*

*

*

BOD Č. 1 – REALIZACE ZÁMĚRU PRODAT POZEMEK P.Č. 844 A ČÁSTI POZEMKŮ P.Č.
516 A 14 V K.Ú. HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem prodat pozemek p.č. 844 a části pozenků p.č. 516 a 14
v k.ú. Hospříz, zveřejněným na úřední desce obce od 30.8.2021 do 16.9.2021 (příloha č. 3). Dále
předsedající konstatoval, že obec Hospříz obdržela dne 15.9.2021 jednu žádost o koupi pozemků, a to
od manželů Miroslavi Novákové a Romana Nováka (příloha č. 4). Předsedající navrhl koupit od
manželů Novákových pozemek označený v geometrickém plánu č. 355-143/2015, vyhotoveným Ing.
Pavlem Pudilem jako díl „p“ o výměře 29 m2 (příloha č. 4). Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) prodej pozemků označených v geometrickém plánu č. 355-143/2015, vyhotoveného Ing. Pavlem
Pudilem, jako díly „n“ o výměře 21 m2 a „o“ o výměře 33 m2 manželům Miroslavě Novákové, nar.
19.9.1975 a Romanu Novákovi, nar. 5.11.1975, trvalý pobyt Hospříz 55, 377 01 Hospříz, za cenu 30
Kč za 1 m2. Kupující uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.) spojené s prodejem pozemku.
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b) koupi pozemku označeného v geometrickém plánu č. 355-143/2015, vyhotoveného Ing. Pavlem
Pudilem, jako díl „p“ o výměře 29 m2 od manželů Miroslavi Novákové, nar. 19.9.1975 a Romana
Nováka, nar. 5.11.1975, trvalý pobyt Hospříz 55, 377 01 Hospříz, za cenu 30 Kč za 1 m2. Kupující
uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.) spojené s prodejem pozemku.
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/2/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) prodej pozemků označených v geometrickém plánu č. 355-143/2015, vyhotoveného Ing.
Pavlem Pudilem, jako díly „n“ o výměře 21 m2 a „o“ o výměře 33 m2 manželům Miroslavě
Novákové, nar. 19.9.1975 a Romanu Novákovi, nar. 5.11.1975, trvalý pobyt Hospříz 55, 377 01
Hospříz, za cenu 30 Kč za 1 m2. Kupující uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.) spojené
s prodejem pozemku.
b) koupi pozemku označeného v geometrickém plánu č. 355-143/2015, vyhotoveného Ing.
Pavlem Pudilem, jako díl „p“ o výměře 29 m2 od manželů Miroslavi Novákové, nar. 19.9.1975 a
Romana Nováka, nar. 5.11.1975, trvalý pobyt Hospříz 55, 377 01 Hospříz, za cenu 30 Kč za 1 m2.
Kupující uhradí veškeré náklady (poplatky, daně atd.) spojené s prodejem pozemku.
*

*

*

BOD Č. 2 – ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA SPORTOVNÍ ČINNOST
Předsedající seznámil přítomné s Žádostí o finanční příspěvek na sportovní činnost (příloha č. 5).
Dále předal slovo Jitce Novákové, která podala tuto žádost. Ta seznámila přítomné s úspěchy
v cyklistice synů Pavla a Filipa Novákových a s tím, jak budou finanční prostředky využity pro
sportovní činnost. Předsedající vyzval zastupitele, aby navrhli výši finančního příspěvku a formu jeho
poskytnutí. Zastupitel Radek Kubrický navrhl částku 50 000,- Kč formou daru. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dar ve výši 50 000,00 Kč pro cyklistický klub SKC
Prostějov z.s., IČ: 155 27 395, se sídlem Kostelecká 4468/49, 396 01 Prostějov.
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/3/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dar ve výši 50 000,00 Kč pro cyklistický klub SKC
Prostějov z.s., IČ: 155 27 395, se sídlem Kostelecká 4468/49, 396 01 Prostějov.
*

*

*

BOD Č. 3 – ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU P.Č. 401/19 V K.Ú. HRUTKOV
Předsedající seznámil přítomné s Žádostí o koupi pozemku od pana Jiřího Hrůzy a MUDr. Libuše
Hrůzové (příloha č. 6). Jedná se o část pozemku p.č. 401/19 v k.ú. Hrutkov (příloha č. 7). Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje prodej části pozemku p.č. 401/19 v k.ú. Hrutkov.
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/4/2021
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje prodej části pozemku p.č. 401/19 v k.ú. Hrutkov.
*

*

*

BOD Č. 4 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2021 AŽ 15/2021
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 7/2021 až 15/2021 (příloha č. 8 – č. 16),
které schválil v mezidobí zasedání zastupitelstva.
*

*

*

BOD Č. 5 – NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 16
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem rozpočtového opatření č. 16 (příloha č. 17), jehož
návrhem je doplnění rozpočtu o příjmovou stránku, tj. schválené dotační prostředky a zároveň doplnění
o výdajovou stránku, a to plánované investiční výdaje. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 16.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/5/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 16.
*

*

*

BOD Č. 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 Smě-1/2019 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, se zakázkami převyšujícími částku 50.000 Kč bez DPH, a to:
a) Faktura č. 01526046 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (příloha č. 18)
b) Faktura č. 2021/11 – Iva Svobodová (příloha č. 19)
c) Faktura č. 06/2021 – Jiří Vopravil (příloha č. 20)
d) Faktura č. 20210227 – Kamenolom Číměř (příloha č. 21)
e) Faktura č. 21066 – Vítů Evžen (příloha č. 22)
f) Faktura č. 20210223 – Kamenolom Číměř (příloha č. 23)
g) Faktura č. 2108420386 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. (příloha č. 24)
*

*

*
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BOD Č. 7 – INFORMACE O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH, DLE ČLÁNKU 7 PÍSM. G)
SMĚRNICE Č. SMĚ-1/2019 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO
ROZSAHU
Předsedající seznámil přítomné, dle článku 7 písm. g), Směrnice Smě-1/2019 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, s výběrovými řízeními a to:
a) Bytový dům č.p. 94 Hospříz (příloha č. 25 a 26),
b) Sběrný dvůr Hospříz (příloha č. 27 a 28),
c) Chodníky Hospříz (příloha č. 29 a30).
*

*

*

BOD Č. 8 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PARK/AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Předsedající seznámil přítomné s potřebou rozšíření veřejného osvětlení od autobusové zastávky u
komunikace II/164 k obecního parku. Dle cenové nabídky (příloha č. 31) odhaduje celkové náklady
na částku 120 000,- Kč. Na základě zvýšení výdajů v rozpočtu předkládá zastupitelům Návrh
rozpočtového opatření č. 17/2021 (příloha č. 32). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozšíření veřejného osvětlení od autobusové zastávky u
silnice II/164 k obecnímu parku a Návrh rozpočtového opatření č. 17/2021.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/6/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozšíření veřejného osvětlení od autobusové
zastávky u silnice II/164 k obecnímu parku a Návrh rozpočtového opatření č. 17/2021.
*

*

*

BOD Č. 9 – ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE MEZI KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍM
HOSPŘÍZ (OBEC HOSPŘÍZ) A KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍM BLAŽEJOV (OBEC
BLAŽEJOV)
Předsedající seznámil přítomné se návrhem změny katastrální hranice mezi k.ú. Hospříz a k.ú.
Blažejov (příloha č. 33) a Dohodou o změně obecní hranice mezi obcí Hospříz a obcí Blažejov
(příloha č. 34). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Hospříz a obcí
Blažejov, dle přílohy č. 34.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 16/7/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Hospříz
a obcí Blažejov, dle přílohy č. 34.
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*

*

*

BOD Č. 10 – RŮZNÉ
Předsedající seznámil přítomné s Informací o rozhodnutí Výboru o schválení příspěvku (příloha č. 35)
na investiční akci Chodníky Hospříz, II. etapa. Výše příspěvku činí 4 507 814,00 Kč.
Dále stručně informoval o stávající situaci kolem probíhající výstavby Chodníky Hospříz, I. etapa.
Místostarosta obce Jaroslav Šefčík seznámil přítomné s probíhající výstavbou bytů v bytovém domě
čp. 94 Hospříz.
Místostarosta obce Jaroslav Šefčík navrhuje od nových i stávajících nájemníků vybírat kauce
20 000,00 / byt. Kauce by sloužila pro případné škody na nájemních bytech. Starosta obce přislíbil
zjistit podmínky při výběru kaucí, s kterými seznámí zastupitele na dalším jednání.
*

*

*

Předsedající ukončil 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 21. hodin 15. 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)

Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměr prodeje pozemku p.č. 844 a části pozemků p.č. 516 a 14 v k.ú. Hospříz
Žádost o koupi pozemků v k.ú. Hospříz – manželé Novákovi
Žádost o finanční příspěvek na sportovní činnost
Žádost o koupi pozemku v k.ú. Hrutkov – manželé Hrůzovi
Mapa obce Hrutkov; k žádosti o koupi pozemku
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rozpočtové opatření č. 13/2021
Rozpočtové opatření č. 14/2021
Rozpočtové opatření č. 15/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 16/2021
Faktura č. 01526046 – SWIETELSKY stavební s.r.o.
Faktura č. 2021/11 – Iva Svobodová
Faktura č. 06/2021 – Jiří Vopravil
Faktura č. 20210227 – Kamenolom Číměř s.r.o.
Faktura č. 21066 – Vítů Evžen
Faktura č. 20210223 – Kamenolom Číměř s.r.o.
Faktura č. 2108420386 – Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - „Bytový dům č.p. 94, Hospříz“
Registrační list projektu „Bytový dům č.p. 94, Hospříz“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - „Sběrný dvůr Hospříz“
Registrační list projektu „Sběrný dvůr Hospříz“
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - „Chodníky Hospříz“
Registrační list projektu „Chodníky Hospříz“
Cenová nabídka č. 21NA00033 - Veřejné osvětlení
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32)
33)
34)
35)

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2021
Grafická příloha k dohodě obcí o změně katastrální hranice
Dohoda o změně obecní hranice mezi obcí Hospříz a obcí Blažejov
Informace o rozhodnutí Výboru o schválení příspěvku

Zápis byl vyhotoven dne 24.09.2021

Zapisovatel:

Jitka Vacíková

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

Ověřovatelé:

Radek Kubrický

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

Jaroslav Šefčík

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

Martin Míka

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

Starosta:
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