Obec Staré Hodějovice
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice

Zápis č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 26.10.2020 v 15:30 hodin
Přítomni:
Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Pavel Hušek, Libuše Vančurová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum,
Vladimíra Čechová, Luděk Kotek
Omluveni: František Farka
1. Schválení programu zastupitelstva
2. Schválení ÚP Obce Staré Hodějovice
3. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2020 a č. 9/2020
4. Projednání žádosti Hospicu sv. Jana v Prachaticích o finanční příspěvek
5. Projednání žádosti Jihočeského centra pro zdravotně postižené občany o finanční příspěvek
6. Informace o podpisu Smlouvy o dílo na projekt odkanalizování a prodloužení vodovodu U
Veselských ve Starých Hodějovicích
7. Informace o podpisu Smlouvy o dílo na projekt přípojky NN a středotlaký plynovod U
Veselských ve Starých Hodějovicích
8. Schválení dočasného užívání pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Staré Hodějovice pro firmu M
Silnice
9. Informace o podpisu smluv s Magistrátem města České Budějovice o předání ZTV K Jezu
10. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro firmu Starnet v ulici Krátká
ve Starých Hodějovicích
11. Seznámení s Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věci opatrovnictví
12. Schválení dodatku č. 7/2020 ke zřizovací listině MŠ Staré Hodějovice – změna v čl. V
Vymezení majetku
13. Žádost o koupi obecního pozemku a prodej pozemku obce od fyzické osoby
14. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu na pozemky p.č. 180/18, 180/19 a část pozemku
p.č. 86/2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
15. různé
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání obce Staré Hodějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 15:30 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:
15. informace o uzavření MŠ Staré Hodějovice od 26.10.-30.10.2020
Předsedající dal hlasovat o programu
Návrh usnesení č. 1/5/2020
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu 1-15
bodů.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 1/5/2020 bylo schváleno

2. Schválení ÚP Obce Staré Hodějovice
Návrh usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Staré Hodějovice v
katastrálním území Staré Hodějovice, dokumentaci ÚP, včetně odůvodnění obsahujícího námitky,
rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, a výčet uplatněných připomínek,
včetně jejich vyhodnocení. Konstatuje, že návrh ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje,
ve znění aktualizací č.1.,2.,3.,a 5., s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ve znění
aktualizací č.1.,2.,3.,5.,a 6. a rozsudku Nejvyššího správního soudu, se stanovisky dotčených
orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a není v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu ze dne 9.11.2019. ÚP se vydává formou opatření obecné povahy v rozsahu 55 stran
textu jednostranně tištěných listů A4, z toho 4 strany úvodního textu, 23 stran výrokové části (strana
5 až 27) a 28 stran odůvodnění (strana 28 až 55), 3 výkresy výrokové části a 3 výkresů odůvodnění.

Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 2/5/2020 bylo schváleno
3. Zastupitelstvo projednalo rozpočtového opatření č. 8/2020 a č. 9/2020
Návrh usnesení č. 3/5/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

1 681 000,- Kč
19 550,- Kč
- 1 661 450,- Kč

Rozpočtové opatření č. 9/2020
Příjmy:
59 000,- Kč
Výdaje:
1 246 087.09,- Kč
Financování: 1 187 087,09,- Kč
Rozpočtové opatření č. 8/2020 a č. 9/2020 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č. 5/2020 dne
26.10..2020. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a berou tuto změnu na vědomí bez
námitek.
Příloha: 2,3
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 3/5/2020 bylo schváleno
4. Projednání žádosti Hospicu sv. Jana v Prachaticích o finanční příspěvek
Návrh usnesení č. 4/5/2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek Hospicu sv. Jana v Prachaticích ve
výši 5 000,- Kč pro nevyléčitelné pacienty trpící vážným onemocněním. Příspěvek poslouží ke
zkvalitnění péče o nemocné pacienty.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 4/5/2020 bylo schváleno
5. Projednání žádosti Jihočeského centra pro zdravotně postižené občany o finanční příspěvek
Návrh usnesení č. 5/5/2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek pro Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory ve výši 1 000,- Kč. Příspěvek bude použit na nákup či opravy
kompenzačních pomůcek.

Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 5/5/2020 bylo schváleno
6. Informace o podpisu Smlouvy o dílo na projekt odkanalizování a prodloužení vodovodu U
Veselských ve Starých Hodějovicích
Starosta informoval zastupitele o podpisu Smlouvy o dílo na projekt odkanalizování a prodloužení
vodovodu U Veselských ve Starých Hodějovicích se zhotovitelem – Čevak a.s., Severní 2264/8,
České Budějovice za cenu 223 850 ,- Kč.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
7. Informace o podpisu Smlouvy o dílo na projekt přípojky NN a středotlaký plynovod U
Veselských ve Starých Hodějovicích
Starosta informoval zastupitele o podpisu Smlouvy o dílo na projekt přípojky NN a Středotlaký
plynovod U Veselských ve Starých Hodějovicích se zhotovitelem – Čevak a.s., Severní 2264/8,
České Budějovice za cenu 58 080,- Kč.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
8. Schválení dočasného užívání pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Staré Hodějovice pro firmu M
Silnice
Návrh usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohodu o užívání pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Staré
Hodějovice s firmou M-SILNICE, jedná se o dočasné užívání pozemku v souvislosti s výstavbou
dálnice. Dohoda se sjednává na dobu určitou - 6 měsíců, cena za dočasný nájem činí 11 900,- Kč a
po ukončení dočasného užívání bude pozemek uveden do původního stavu.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 8/5/2020 bylo schváleno
9. Informace o podpisu smluv s Magistrátem města České Budějovice o předání ZTV K Jezu
Starosta informoval zastupitele o podpisu smluv o předání ZTV K Jezu Magistrátu města České
Budějovice.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
10. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro firmu Starnet v ulici Krátká
ve Starých Hodějovicích
Návrh usnesení 10/5/2020

Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Starnet v
ulici Krátká ve Starých Hodějovicích. Vzhledem k tomu, že v zaslaném návrhu smlouvy je uvedeno
, že se jedná o bezúplatné věcné břemeno, bude návrh smlouvy vrácen zpět firmě Starnet.
Zastupitelé odsouhlasili zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplatu ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 10/5/2020 bylo schváleno
11. Seznámení s Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věci opatrovnictví
Starosta informoval zastupitele o rozsudku, který vydal Okresní soud v Českých Budějovicích.
Jedná se o omezení svéprávnosti a o opatrovnictví fyzické osoby. Obec Staré Hodějovice je
ustanovena jako opatrovník k zastupování ve všech právních jednáních, ve kterých byla tato osoba
omezena. Rozsudek ještě není pravomocný, protože došlo k odvolání ze strany posuzované fyzické
osoby.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
12. Schválení dodatku č. 7/2020 ke Zřizovací listině MŠ Staré Hodějovice – změna v čl. V
Vymezení majetku
Návrh usnesení 12/5/2020
Zastupitelé schválili dodatek č. 7/2020 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace – Mateřská
škola Staré Hodějovice, ve které se ruší čl. V „Vymezení majetku“ a nahrazuje se novým textem
jako článek V. „Vymezení majetku“. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v
rozsahu stanovenou zřizovací listinou.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 12/5/2020 bylo schváleno

13. Žádost o koupi obecního pozemku a prodej pozemku obce od fyzické osoby
Zastupitelstvo projednalo žádost fyzické osoby o koupi pozemku p.č. 79/16 o výměře 80 m2 v k.ú.
Staré Hodějovice ve vlastnictví Obce Staré Hodějovice a odkup pozemků p.č. 254/39 o výměře 19
m2 a p.č. 254/40 o výměře 37 m2 Obcí Staré Hodějovice od fyzické osoby.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 13/5/2020 bylo schváleno
14. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu na pozemky p.č. 180/18, 180/19 a část pozemku
p.č. 86/2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zastupitelstvo schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků od právnické osoby – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky p.č. 180/18, p.č. 180/19 a p.č. 86/2 –

ostatní plocha, v k.ú. Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice. Převáděný majetek bude využit jako
ostatní komunikace (silnice).
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 14/5/2020 bylo schváleno
15. Informace o uzavření Mateřské školy ve Starých Hodějovicích
Starosta informoval zastupitele o uzavření MŠ Staré Hodějovice ve dnech 26.10 – 30.10.2020.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 16:45 hodin
Přílohy:
1) prezenční listina
2)rozpočtové opatření č. 8/2020
3) rozpočtové opatření č. 9/2020

Zápis byl proveden 27.10.2020
Zapisovatel: Petra Horáková
Ověřovatelé:
Starosta:

Vyvěšeno: 29.10.2020
Sejmuto: 14.11.2020
Zveřejněno na internetových stránkách obce Staré Hodějovice: 29.10.2020 – 14.11.2020

