Obec Staré Hodějovice
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice

Zápis č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 16.2.2022 v 18:00 hodin
Přítomni:
Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Pavel Hušek, Libuše Vančurová, Zdeněk Fošum, Vladimíra Čechová,
Luděk Kotek, František Farka
Omluveni: Karel Novotný
1. schválení programu zastupitelstva
2. schválení rozpočtového opatření č.12/2021
3. schválení záznamu o změně položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce za
rok 2022
4. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro fi. E.GD v lokalitě U
Veselských
5. schválení žádosti o příspěvek na provoz prodejny na rok 2022
6. schválení poplatku za rybářskou povolenku pro rok 2022 včetně schválení podmínek pro
prodej povolenek
7. schválení zprávy finančního výboru
8. schválení zprávy kontrolního výboru
9. schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
10. schválení darovací smlouvy od fyzické osoby (vodovod a kanalizace)
11. schválení rozpočtu MŠ Staré Hodějovice pro rok 2022
12. projednání nabídky úvěru České spořitelny a.s. pro obec Staré Hodějovice na akci
„ Vodovod a kanalizace U Veselských“
13. různé
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce Ing. Zdeněk Blažkem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno – informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice a současně byla zveřejněna na
„elektronické desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva). Takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta určil ověřovateli zápisu pana Libuši Vančurovou a pana Karla Novotného.
Zapisovatelem paní Petru Horákovou

1. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která je v souladu s
informací na úřední desce a předaná členům zastupitelstva.
Starosta navrhl rozšířit program v bodu různé o:
13. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022
14. schválení kupní smlouvy s DJ Reality s.r.o. České Budějovice
15. informace o průběhu investiční akce vodovod a kanalizace u Veselských
Předsedající dal hlasovat o programu
Návrh usnesení č. 1/1/2022
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu 1-15
bodů.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0
usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno
2. schválení rozpočtového opatření č.12/2021
Návrh usnesení č. 2/1/2022
Příjmy:
475 335,75
Výdaje:
- 8 827 385,91
Financování: - 8 827 385,91
Rozpočtové opatření č. 12/2021 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č. 1/2022 dne
16.2.2022. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a berou tuto změnu na vědomí bez
námitek.
Příloha č. 2
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno
3. schválení záznamu o změně položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce za
rok 2022
Návrh usnesení č. 3/1/2022
Starosta informoval zastupitele o tom, že byly zpracován záznamy o změnách čísel položek ve
schváleném rozpočtu na rok 2022 a to dle novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
účinné od 1.1.2022. Jedná se o zrušení položky 1340, která byla nahrazena položkou 1345 a zrušení
položky 5193, která byla nahrazena položkou 5213.

Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí
Příloha č. 3
4. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro fi. E.GD v lokalitě U
Veselských
Návrh usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr zřízení věcného břemena na pozemcích parc.č. 270/8,
308/8, 316 a 317 – ostatní plocha v k.ú. Staré Hodějovice -“ Staré Hodějovice, ZTV U Veselských
VN,TS“. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 45 500,Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno
5. schválení žádosti o příspěvek na provoz prodejny na rok 2022
Návrh usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny potravin ve
Starých Hodějovicích na rok 2022 ve výši 3 000,- Kč/měsíčně.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno
6. schválení poplatku za rybářskou povolenku pro rok 2022 včetně schválení podmínek pro
prodej povolenek
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podmínky prodeje rybářských povolenek na Hodějovický
rybník pro rok 2022:
a) rybářská sezóna bude zahájena dne 15.03.2022 a její ukončení bude 31.10.2022
b) doba lovu je stanovena od 06:00 do 21:00 hodin
c) každý den je povoleno chytit jeden kus kapra a míra je stanovena 45 cm
d) každý úlovek bude zaznamenán v sumáři úlovků
e) lovit je možno jen na veřejných místech (pláž a hráz)
f) cena povolenky je stanovena 1500,- Kč
g) povolenka je nepřenosná a počet povolenek je omezen na 25 ks
h) podmínkou vlastnictví povolenky je trvalý pobyt ve Starých Hodějovicích. Pokud nebude mezi
místními dostatečný zájem je možno prodat povolenku i občanům bydlícím mimo Starých
Hodějovice.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno

7. schválení zprávy finančního výboru
Návrh usnesení č. 7/1/2022
Předseda finančního výboru pan Ing. Pavel Hušek informoval zastupitele o provedené kontrole.
Kontrola č. 1/2022 byla provedena dne 10.2.2022, předmětem kontroly bylo využití peněžních
prostředků na provoz prodejny v obci Staré Hodějovice. Z provedené kontroly byl vyhotoven
protokol. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Příloha č.4
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0
usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno
8. schválení zprávy kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Zdeněk Fošum informoval zastupitele o provedené kontrole č.
1/2022 ze dne 7.2.2022 – transfer na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve výši 30 000,- Kč. Transfer byl použit v souladu s předpisy a vyúčtován byl v lednu 2022.
Kontrolní výbor kontroloval finanční objem a účel darovaných prostředků. Obec darovala
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory v roce 2021 čásku 1000,- Kč a Hospicu sv.
Jana Neumanna v Prachaticích částku 5 000,- Kč. Dary byly schváleny v zastupitelstvu. Kontrolní
výbor nezjistil žádné nedostatky a z provedené kontroly byl vyhotoven protokol.
Příloha č. 5
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0
usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno
9. schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Starosta informoval zastupitele o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které proběhlo
distančním způsobem. Zpráva o přezkumu bude schválena na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí
10. schválení darovací smlouvy od fyzické osoby (vodovod a kanalizace)
Návrh usnesení 10/1/2022
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu od fyzické osoby na nově vybudovaný veřejný vodovod
a veřejnou splaškovou kanalizaci na obecních pozemcích. Fyzická osoba daruje veřejný vodovod a
veřejnou splaškovou kanalizaci do výlučného vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 10/1/2022 bylo schváleno

11. schválení rozpočtu MŠ Staré Hodějovice pro rok 2022
Návrh usnesení 11/1/2022
Zastupitelstvo projednalo rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2022. Rozpočet na rok 2022 je
vyrovnaný
Příjmy: 4 132 000,Výdaje: 4 132 000,Rozpočet MŠ Staré Hodějovice tvoří přílohu tohoto zápisu – příloha č. 6
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 11/1/2022 bylo schváleno
12. projednání nabídky úvěru České spořitelny a.s. pro obec Staré Hodějovice na akci
„ Vodovod a kanalizace U Veselských“
Starosta informoval zastupitele o nabídce České spořitelny a.s. o nabídce úvěru na probíhající
realizaci stavby vodovodu a kanalizace u Veselských. Zastupitelé pověřují starostu vyžádání
aktuální nabídky na úvěr s ohledem na měnící se úrokové sazby. Aktuální nabídka a podmínky
úvěru budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
13. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022
Návrh usnesení 13/1/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

5 350 000,00
89 752,00
- 5 260248,00

Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č. 1/2022 dne 16.2.2022.
Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a berou tuto změnu na vědomí bez námitek.
Příloha č. 7
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 13/1/2022 bylo schváleno
14. schválení kupní smlouvy s DJ Reality s.r.o. České Budějovice
Návrh usnesení 14/1/2022

Zastupitelstvo projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi DJ reality s.r.o. a obcí Staré Hodějovice.
DJ reality s.r.o. prodává obci Staré Hodějovice pozemek parc.číslo 195/3, pozemek parc.č. 195/6,
pozemek parc.č. 198/4, vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení,
komunikaci za kupní cenu 1,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu této kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0
usnesení č. 14/1/2022 bylo schváleno
15. informace o průběhu investiční akce vodovod a kanalizace u Veselských
Starosta informoval zastupitele o probíhající stavbě vodovodu a kanalizace u Veselských.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18:50 hodin
Přílohy:
1) prezenční listina
2) rozpočtové opatření č. 12/2020
3) záznam o změně položek v rozpočtu obce
4) zpráva z finančního výboru
5) zpráva z kontrolního výboru
6) rozpočet MŠ Staré Hodějovice
7) rozpočtové opatření č. 1/2022
Zápis byl proveden 21.02.2022
Zapisovatel: Petra Horáková
Ověřovatelé:
Starosta:

Vyvěšeno: 21.2.2022
Sejmuto: 8.3.2022
Zveřejněno na internetových stránkách obce Staré Hodějovice: 21.2.2022 – 8.3.2022

