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/332/2022

Vyřizuje: Anna Lyčková

Dne: 12.05.2022

Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 4. května 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 20. 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 26.4.2022 do 5.5.2022 (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, Jaroslav Černý, Vladimír Čeloud, Markéta
Kocarová, Pavel Vaňha, Radek Kubrický,
a jeden člen zastupitelstva byl omluven:
Ing. Radka Růžičková.
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 Jaroslava Černého a paní Markétu Kocarovou a zapisovatelkou paní Annu
Lyčkovou.
*

*

*

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který navrhl doplnit oproti Informaci
zveřejněné na úřední desce o jeden bod, a to:
• Rozpočtové opatření č. 3/2022 až 7/2022
• Smlouva o výpůjčce mezi obcí Hospříz a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje
• Smlouva o zajištění ubytovací kapacity mezi obcí Hospříz a Jihočeským krajem
K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 20. zasedání:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové opatření č. 3/2022 až 7/2022
Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Chodníky Hospříz – II. etapa
Smlouva o výpůjčce mezi obcí Hospříz a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje
Smlouva o zajištění ubytovací kapacity mezi obcí Hospříz a Jihočeským krajem
Různé

Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 20/1/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující program 20. zasedání:
1) Rozpočtové opatření č. 3/2022 až 7/2022
2) Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3) Chodníky Hospříz – II. etapa
4) Smlouva o výpůjčce mezi obcí Hospříz a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje
5) Smlouva o zajištění ubytovací kapacity mezi obcí Hospříz a Jihočeským krajem
6) Různé
*

*

*

BOD Č. 1 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2022 AŽ 7/2022
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 3/2022 až 7/2022 (přílohy č. 3 až 7),
které schválil v mezidobí zasedání zastupitelstva.
*

*

*

BOD Č. 2 – ŽÁDOST O MIMOŘÁDNOU ÚPRAVU CEN SLUŽEB – AVE CZ ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.
Předsedající seznámil přítomné s Žádostí o mimořádnou úpravu cen služeb (příloha č. 8), kterou
zaslala obci společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) neschvaluje navýšení jednotkových cen služeb, o které žádala společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. ve své Žádosti o mimořádnou úpravu cen (příloha č. 8),
b) pověřuje starostu obce dalším jednáním se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ve věci úpravy cen za poskytované služby touto společností.
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 20/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) neschvaluje navýšení jednotkových cen služeb, o které žádala společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. ve své Žádosti o mimořádnou úpravu cen (příloha č. 8),
b) pověřuje starostu obce dalším jednáním se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. ve věci úpravy cen za poskytované služby touto společností.
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*

*

*

BOD Č. 3 – CHODNÍKY HOSPŘÍZ – II. ETAPA
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o úvěru č. 0713199179 (příloha č. 9), kterou navrhl
schválit. Schválením této smlouvy získá obec finanční prostředky na dofinancování akce „Chodníky
Hospříz – II. etapa“. Na základě této smlouvy předsedající navrhuje schválit návrh rozpočtového
opatření č. 8/2022 (příloha č. 10). Dále předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o úvěru č.
0390765489 uzavřenou mezi obcí Hospříz a společností Česká spořitelna, a.s. (příloha č. 11) a
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0390765489 (příloha č. 12). Tento dodatek předsedající navrhl
schválit. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) uzavření Smlouvy o úvěru č. 0713199179 s Českou spořitelnou, a.s. (příloha č. 9),
b) návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 (příloha č.10),
c) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0390765489 ze dne 22.12.2014 s Českou
spořitelnou, a.s. (příloha č. 12).
Předsedající dává hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Zdrželi se hlasování
0

Proti
0

Usnesení číslo 20/3/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) uzavření Smlouvy o úvěru č. 0713199179 s Českou spořitelnou, a.s. (příloha č. 9),
b) návrh rozpočtového opatření č. 8/2022 (příloha č.10),
c) uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0390765489 ze dne 22.12.2014 s Českou
spořitelnou, a.s. (příloha č. 11).
*

*

*

BOD Č. 4 – SMLOUVA O VÝPŮJČCE MEZI OBCÍ HOSPŘÍZ A SVAZEM MĚST A OBCÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o výpůjčce mezi Svazem měst a obcí Jihočeského
kraje a obcí Hospříz (příloha č. 13) a dále s návrhem rozpočtového opatření číslo 9/2022 (příloha č.
14). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
a) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a obcí Hospříz
(příloha č. 13),
b) návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 (příloha č. 14).
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
8

Proti
0

Usnesení číslo 20/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
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Zdrželi se hlasování
0

a) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a obcí Hospříz
(příloha č. 13),
b) návrh rozpočtového opatření č. 9/2022 (příloha č. 14).
*

*

*

BOD Č. 5 – SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY MEZI OBCÍ HOSPŘÍZ A
JIHOČESKÝM KRAJEM
Předsedající seznámil přítomné s dopisem od Jihočeského kraje (příloha č. 15), který popisuje
postup při uzavírání Smlouvy o zajištění ubytovacích kapacit (příloha č. 16). Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity
s Jihočeským krajem (příloha č. 16).
Předsedající dal hlasovat o předloženém návrhu na usnesení:
Pro
7

Proti
1 – Martin Míka

Zdrželi se hlasování
0

Usnesení číslo 20/5/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity
s Jihočeským krajem (příloha č. 16).
*

*

*

BOD Č. 6 – RŮZNÉ
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním děním okolo pozemků p.č. 3115 a 3117 v k.ú. Hospříz.
Tyto pozemky vlastní Česká republika a příslušnost hospodařit s těmito pozemky náleží Státnímu
pozemkovému úřadu. Dle informací zaměstnanců Státního pozemkového úřadu jsou tyto pozemky
součástí soudního řízení o vypořádání restitučních nároků. Oba dva pozemky jsou v územním plánu
obce vedeny jako plochy smíšené obytné. Pokud tyto pozemky na základě soudního rozhodnutí nabyde
do svého vlastnictví soukromá osoba, upozorňuje předsedající na velmi pravděpodobný záměr nového
vlastníka tyto pozemky stavebně připravit k prodeji jako stavební parcely.
*

*

*

Předsedající ukončil 20. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz ve 19. hodin 45. minut.
*

*

*

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

Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Žádost o mimořádnou úpravu cen služeb
Smlouva o úvěru č. 0713199179
Návrh rozpočtového opatření č. 8/2022
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

Smlouva o úvěru č. 0390765489
Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 0390765489 ze dne 22.12.2014
Smlouva o výpůjčce
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2022
Dopis od Jihočeského kraje č.j. KUJCK52850/2022
Smlouva o zajištění ubytovací kapacity

Zápis byl vyhotoven dne 12.05.2022

Zapisovatel:

Anna Lyčková

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

Ověřovatelé:

Markéta Kocarová

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

Jaroslav Černý

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

Martin Míka

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

Starosta:
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