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/263/2022

Vyřizuje: Anna Lyčková

Dne: 28.03.2022

Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 21. března 2022, 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 19. 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 11.3.2022 do 21.3.2021 (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 šest členů zastupitelstva:
Martin Míka, Jaroslav Šefčík, Petr Tvrdý, Vladimír Čeloud, Markéta Kocarová a Ing. Radka
Růžičková
a tři členové zastupitelstva byli omluveni:
Radek Kubrický, Jaroslav Černý a Pavel Vaňha.
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 Vladimíra Čelouda a paní Ing. Radku Růžičkovou a zapisovatelkou paní
Annu Lyčkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který navrhl doplnit oproti Informaci
zveřejněné na úřední desce o pět bodů, a to:
• Pomoc Ukrajině
• Stezka pro pěší Hospříz – Blažejov
• Podpora Linky bezpečí, z.s.
• Stanovení ceny palivového dřeva
• Vyřazení drobného dlouhodobého majetku
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 19. zasedání:
1) Realizace záměru směny pozemku p.č. 516/3 za 469/6 v k.ú. Hospříz
2) Rozpočtové opatření č. 22/2021, 23/2021, 1/2022 a 2/2022
3) Vyúčtování nákladů a výnosů za hospodářský rok 2021 (ČEVAK)
4) Informace o změně položky 1337 na 1345 v rozpočtu obce za rok 2022
5) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu
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) Pomoc Ukrajině
9) Stezka pro pěší Hospříz - Blažejov
10) Podpora Linky bezpečí, z.s.
11) Stanovení ceny palivového dřeva
12) Vyřazení drobného dlouhodobého majetku
13) Různé
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/1/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 19. zasedání:
1) Realizace záměru směny pozemku p.č. 516/3 za 469/6 v k.ú. Hospříz
2) Rozpočtové opatření č. 22/2021, 23/2021, 1/2022 a 2/2022
3) Vyúčtování nákladů a výnosů za hospodářský rok 2021 (ČEVAK)
4) Informace o změně položky 1337 na 1345 v rozpočtu obce za rok 2022
5) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu
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) Informace o výběrových řízeních, dle článku 7 písm. g), Směrnice č. Smě-1/2019 pro
zadávání zakázek malého rozsahu
8) Pomoc Ukrajině
9) Stezka pro pěší Hospříz - Blažejov
10) Podpora Linky bezpečí, z.s.
11) Stanovení ceny palivového dřeva
12) Vyřazení drobného dlouhodobého majetku
13) Různé
*

*

*

BOD Č. 1 – REALIZACE ZÁMĚRU SMĚNY POZEMKU P.Č. 516/3 ZA 469/6 V K.Ú.
HOSPŘÍZ
Předsedající seznámil přítomné se záměrem směny pozemku p.č. 516/3 za pozemek p.č. 469/6 v k.ú.
Hospříz (příloha č. 3). Tyto pozemky byly odděleny na základě geometrického plánu č. 448-5/2022
(příloha č. 4), který vyhotovil Ing. Pavel Pudil. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce
a zároveň na e-desce od 16.2.2022 do 5.3.2022. Jedná se o směnu pozemků mezi obcí Hospříz a
manželi Miroslavou a Romanem Novákovými. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) ruší své usnesení č. 16/2/2021, které přijalo na svém zasedaní konaném dne 16. září 2021,
b) schvaluje směnu pozemků mezi obcí Hospříz a manželi Miroslavou Novákovou, nar. 19.9.1975
a Romanem Novákem, nar. 5.11.1975, oba trvalým pobytem Hospříz 55, a to pozemek p.č.
516/3 o výměře 50 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 448-5/2022 (příloha č. 4),
který vyhotovil Ing. Pavel Pudil, za pozemek p.č. 469/6 o výměře 29 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 448-5/2022 (příloha č. 4), který vyhotovil Ing. Pavel Pudil,
s podmínkou, že manželé Novákovi zaplatí částku 630 Kč, která vychází z rozdílu výměr
směňovaných pozemků (50 m2 – 29 m2 = 21 m2 x 30Kč/ m2 = 630 Kč). Náklady spojené se
směnou pozemků uhradí obě strany rovným dílem (poplatek za vklad do katastru nemovitostí,
vyhotovení geometrického plánu).
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) ruší své usnesení č. 16/2/2021, které přijalo na svém zasedaní konaném dne 16. září 2021,
b) schvaluje směnu pozemků mezi obcí Hospříz a manželi Miroslavou Novákovou, nar.
19.9.1975 a Romanem Novákem, nar. 5.11.1975, oba trvalým pobytem Hospříz 55, a to
pozemek p.č. 516/3 o výměře 50 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 4485/2022 (příloha č. 4), který vyhotovil Ing. Pavel Pudil, za pozemek p.č. 469/6 o výměře 29
m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 448-5/2022 (příloha č. 4), který vyhotovil
Ing. Pavel Pudil, s podmínkou, že manželé Novákovi zaplatí částku 630 Kč, která vychází
z rozdílu výměr směňovaných pozemků (50 m2 – 29 m2 = 21 m2 x 30Kč/ m2 = 630 Kč).
Náklady spojené se směnou pozemků uhradí obě strany rovným dílem (poplatek za vklad
do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu).
*

*

*

BOD Č. 2 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 22/2021, 23/2021, 1/2022 A 2/2022
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 22/2021 (příloha č. 5), 23/2021
(příloha č. 6), 1/2022 (příloha č. 7) a 2/2022 (příloha č. 7), které schválil v mezidobí zasedání
zastupitelstva.
*

*

*

BOD Č. 3 – VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2021
(ČEVAK)
Předsedající seznámil přítomné s vyúčtováním nákladů a výnosů za hospodářský rok 2021 od
společnosti ČEVAK (příloha č. 8).
*

*

*

BOD Č. 4 – INFORMACE O ZMĚNĚ POLOŽKY 1337 NA 1345 V ROZPOČTU OBCE NA
ROK 2022
Předsedající seznámil přítomné se změnou položky 1337 na 1345 v rozpočtu obce týkající se
poplatku za likvidaci komunálního odpadu (příloha č. 9). Tato změna proběhla v účetním systému
automaticky.
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*

*

*

BOD Č. 5 – DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu
mezi obcí Hspříz a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (příloha č. 10). Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č.2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního
odpadu, dle přílohy č. 10.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/3/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o svozu
komunálního odpadu, dle přílohy č. 10.
*

*

*

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. 01526119 – SWIETELSKY stavební s.r.o. (příloha č. 11)
b) Faktura č. 22003 – Evžen Vítů (příloha č. 12)
c) Faktura č. 2021094 – KOVOJIH JH s.r.o. (příloha č. 13)
c) Faktura č. 2021095 – KOVOJIH JH s.r.o. (příloha č. 13)
*

*

*

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 Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku
„Chodníky Hospříz, II. etapa“ (příloha č. 14).
*

*

*

BOD Č. 8 – POMOC UKRAJINĚ
Předsedající seznámil přítomné s informacemi získanými na videokonferenci s hejtmanem
Jihočeského kraje se starosty obcí, s Pokynem hejtmana Jihočeského kraje, (příloha č. 15) a
s Usnesením Vlády České republiky (příloha č. 16). Na základě těchto dokumentů by se měla obec
Hospříz pokusit zajistit šest lůžek, které by byly poskytnuty osobám přicházejícím po dni 24. února
2022 z území Ukrajiny. Předsedající navrhl vybavit byt č. 11 (čtyři lůžka) v domě č.p. 94 a poskytnout
ho přicházejícím osobám z území Ukrajiny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vybavit byt č. 11 v domě č.p. 94 v k.ú. Hospříz a
nabídnout ho osobám přicházejícím po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vybavit byt č. 11 v domě č.p. 94 v k.ú. Hospříz a
nabídnout ho osobám přicházejícím po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny.
*

*

*

BOD Č. 9 – STEZKA PRO PĚŠÍ HOSPŘÍZ - BLAŽEJOV
Předsedající seznámil přítomné s připravovaným projektem obce Blažejov na vybudováním stezky
pro pěší mezi obcemi Hospříz a Blažejov. Navrhl se k tomuto projektu připojit a podílet se na jeho
nákladech. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přípravu projektové dokumentace Stezky pro pěší mezi
obcemi Hospříz a Blažejov.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
0

Zdrželi se hlasování
0

Proti
6
*

*

*

BOD Č. 10 – PODPORA LINKY BEZPEČÍ Z.S.
Předsedající seznámil přítomné s Žádostí o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. (příloha č. 17).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dar spolku Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, ve výši
3000,00 Kč.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/5/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje dar spolku Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, ve výši
3000,00 Kč.
*

*

*

BOD Č. 11 – STANOVENÍ CENY PALIVOVÉHO DŘEVA
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny palivového dřeva pro občany Hospříze ve výši
750,00 Kč bez DPH za 1 m3 (plm) v délce 2 bm, s tím, že v této ceně není zahrnuta doprava dřeva.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu palivového dřeva pro občany Hospříze ve výši
750,00 Kč bez DPH za 1 m3 (plm) v délce 2 bm, s tím, že v této ceně není zahrnuta doprava dřeva.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/6/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu palivového dřeva pro občany Hospříze ve výši
750,00 Kč bez DPH za 1 m3 (plm) v délce 2 bm, s tím, že v této ceně není zahrnuta doprava dřeva.
*

*

*

BOD Č. 12 – VYŘAZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem vyřadit Drobný dlouhodobý majetek, dle přílohy č. 18.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku, dle přílohy č.
18.
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
6

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 19/7/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku, dle
přílohy č. 18.
*

*

*

*

*

*

BOD Č. 13 – RŮZNÉ
Žádné náměty nebyly vzneseny.

Předsedající ukončil 19. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 20. hodin 20. minut.
*

*

*

PŘÍLOHY ZÁPISU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Záměr směny pozemků
Geometrický plán č. 448-5/2022
Rozpočtové opatření č. 22/2021
Rozpočtové opatření č. 23/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022
Vyúčtování nákladů a výnosů za hospodářský rok 2021- ČEVAK
Nová rozpočtová skladba
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10) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o svozu komunálního odpadu a evidenci obsloužených nádob
v obci Hospříz
11) Faktura č. 01526119
12) Faktura č. 22003
13) Faktura č. 2021094 a 2021095
14) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
15) Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 2
16) Usnesení Vlády České republiky
17) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
18) Drobný majetek určený k vyřazení

Zápis byl vyhotoven dne 28.3.2022

Zapisovatel:

Anna Lyčková

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

Ověřovatelé:

Vladimír Čeloud

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

Ing. Radka Růžičková

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

Martin Míka

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

Starosta:
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