Obec Staré Hodějovice
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice

Zápis č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 14.12.2020 v 15:30 hodin
Přítomni:
Ing. Zdeněk Blažek, Ing. Pavel Hušek, Libuše Vančurová, Karel Novotný, Zdeněk Fošum,
Vladimíra Čechová, Luděk Kotek, František Farka
Omluveni: 1. Schválení programu zastupitelstva
2. Schválení rozpočtového opatření č. 10/2020 a č. 11/2020
3. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice pro rok 2021
4. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
5. Projednání žádosti organizace Prevent o příspěvek na rok 2021
6. Schválení záměru o zřízení věcného břemen na pozemku p.č. 234/77 – ostatní plocha, k. Ú .
Staré Hodějovice
7. Schválení kupní smlouvy za pozemek č. 79/16 v k.ú. Staré Hodějovice
8. Schválení kupní smlouvy za pozemek 492/1 v k.ú. Staré Hodějovice
9. Projednání žádosti fyzické osoby o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 169/2 v k.ú.
Staré Hodějovice
10. Schválení rozpočtu obce pro rok 2021
11. Schválení Obecně závazných vyhlášek č.1,č.2,č.3,č.4
12. 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 8 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:
12. schválení inventarizačních komisí pro provedení inventur za rok 2020
13. Schválení OZV č. 5/2020 Požární řád obce a projednání stavu požární ochrany v obci za rok
2020
14. Čevak - plán investic pro rok 2021 ve Starých Hodějovicích
15. Informace o Tříkrálové sbírce
Předsedající dal hlasovat o programu
Návrh usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo Obce Staré Hodějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva v rozsahu 1-15
bodů.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 1/6/2020 bylo schváleno

2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtového opatření č. 10/2020 a č. 11/2020
Návrh usnesení č. 2/6/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

53 800,Kč
34 813,25,- Kč
- 18 986,75,- Kč

Rozpočtové opatření č. 11/2020
Příjmy:
Výdaje:
Financování:

50 900,- Kč
46 563,- Kč
- 4 337,- Kč

Rozpočtové opatření č. 10/2020 a č. 11/2020 bylo předloženo zastupitelstvu na zasedání č. 6/2020
dne 14.12.2020. Zastupitelé byli seznámeni se změnou rozpočtu a berou tuto změnu na vědomí bez
námitek.
Příloha: 2,3

Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 2/6/2020 bylo schváleno
3. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice pro rok 2021
Návrh usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících včetně
kompenzace za MHD pro rok 2021, která činí 810 959,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 3/6/2020 bylo schváleno
4. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Starosta informoval zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré
Hodějovice za rok 2020. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje
od 6.11.2020 do 12.11.2020. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelé berou tuto informace na vědomí.
5. Projednání žádosti organizace Prevent o příspěvek na rok 2021
Návrh usnesení č. 5/6/2020
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci organizace Prevent 99 ve výši 18 243,- Kč.
Vzhledem k investičním potřebám obce nebyla smlouva s žádostí schválena.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu se společností PREVENT 99 s žádostí o dotaci ve výši 18
243,- Kč.
usnesení č. 5/6/2020 bylo schváleno
6. Schválení záměru o zřízení věcného břemen na pozemku p.č. 234/77 – ostatní plocha, k. Ú .
Staré Hodějovice
Návrh usnesení č. 6/6/2020
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene s fi. E.ON Distribuce - „ Staré Hodějovice
K/234/77 – kabelové vedení NN“ na pozemku č. 234/77 – ostatní plocha, k.ú. Staré Hodějovice,
zapsaném na LV 1 Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 2 500,- Kč, číslo smlouvy 1030062583/004-SECB.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 6/6/2020 bylo schváleno
7. Schválení kupní smlouvy za pozemek č. 79/16 v k.ú. Staré Hodějovice – fyzická osoba
Návrh usnesení č. 7/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 79/16 v k.ú. Staré Hodějovice
ve vlastnictví obce o výměře 80 m2. Cena za m2 je stanovena na 400,- Kč. Kupující předloží kupní
smlouvu, geometrický plán, náklady s prodejem hradí kupující.
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 254/39 o výměře 19 m2 a p.č. 254/40 o výměře 37 m2
od paní Ing. Martiny Havlové. Cena za m2 je stanovena na 400,- Kč. Kupující předloží kupní
smlouvu, geometrický plán, náklady s prodejem hradí kupující.
usnesení č. 7/6/2020 bylo schváleno
8. Schválení kupní smlouvy za pozemek 492/1 v k.ú. Staré Hodějovice – fyzická osoba
Návrh usnesení č. 8/6/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 492/1 v k.ú. Staré Hodějovice ve vlastnictví
obce o výměře 157 m2. Cena za m2 je stanovena na 400,- Kč. Kupující předloží kupní smlouvu,
geometrický plán, náklady s prodejem hradí kupující.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0 zdrželi se: 1

usnesení č. 8/6/2020 bylo schváleno
9. Projednání žádosti fyzické osoby o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 169/2 v k.ú.
Staré Hodějovice
Návrh usnesení č. 9/6/2020
Zastupitelstvo projednalo žádost o zřízení věcného břemene na pozemku 169/2, žádost byla podána
fyzickou osobou. Žádost o zřízení věcného břemene nebyla schválena, pan …... má od obce souhlas
ke vstupu na pozemek od OÚ Staré Hodějovice.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 9/6/2020 bylo schváleno
10. Schválení rozpočtu obce pro rok 2021
Návrh usnesení 10/6/2020
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný:
Příjmy: 17 0 65 000,- Kč
Výdaje: 17 711 000,- Kč
Financování: - 646 000,- Kč

Starosta objasnil způsob tvorby rozpočtu a důvody pro návrh nevyrovnaného rozpočtu. K návrhu
nebyly vzneseny připomínky. Hlavní investicí v roce 2021 bude kanalizace U Veselských.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků minulých let.
Příloha č. 4
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 10/6/2020 bylo schváleno
11. Schválení Obecně závazných vyhlášek č.1,č.2,č.3,č.4
Návrh usnesení 11/6/2020
Starosta informoval zastupitele o obsahu vyhlášek obce pro rok 2021 (OZV č.1,č.2,č.3,č.4)
Nebyly vzneseny připomínky.
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 1/2020 o místním poplatků ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa …………………………………………. …………………….. 300,- Kč
b) za druhého a za každého psa téhož majitele…………………………………... 450,- Kč
c) za psa, jehož držitele je osoba starší 65 let …………………….……………… 200,- Kč
d) za druhého a každého psa téhož majitele, kterým je osoba starší 65 let ……….300,- Kč
Poplatek je splatný 31.03.2021.
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 1,- Kč.
Poplatek se neplatí v případech uvedených v zákoně o místních poplatcích (§4 odst. 1 a 3, zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Celková poplatková povinnost za likvidaci odpadu činí 600,- Kč za osobu na kalendářní rok.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.09.2021.
Zastupitelstvo schválilo osvobození od poplatku:
a) děti od 0 – 3 let
b) osoby starší 65 let s trvalým pobytem v obci Staré Hodějovice
Zastupitelstvo projednalo OZV č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládáním se stavebním odpadem
na území obce Staré Hodějovice.
Příloha č. 5,6,7,8
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 11/6/2020 bylo schváleno

12. Schválení inventarizačních komisí pro provedení inventur za rok 2020
Návrh usnesení 12/6/2020
Starosta navrhl složení inventurních komisí pro provedení inventur v roce 2021
Hlavní komise: OÚ, pohostinství, sál, dokladová inventura
Předseda: Karel Novotný členové: Petra Horáková, Zdeněk Fošum
Dílčí inventarizační komise: Mateřská škola
Předseda: Ing. Pavel Hušek

členové: Mgr. Jana Berešová, Petra Horáková

Hasičská zbrojnice, PO, hřiště:
Předseda: Luděk Kotek členové: Vladimíra Čechová, Zdeněk Fošum
Knihovna:
Předseda: Petra Horáková členové: Luděk Kotek, Martin Krov
Příloha č. 9
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 12/6/2020 bylo schváleno
13. Schválení OZV č. 5/2020 Požární řád obce a projednání stavu požární ochrany v obci za
rok 2020
Návrh usnesení 13/6/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č. 5/2020 Požární řád obce Staré Hodějovice.
Příloha č. 10
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 13/6/2020 bylo schváleno
Dále pan Luděk Kotek informoval zastupitele s provedenými zásahy SDH Staré Hodějovice,
jednalo se o zásahy v souvislosti s vichřicí - úklidem padlých stromů a zahradního domku z
veřejných prostor. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
14. Čevak - plán investic pro rok 2021 ve Starých Hodějovicích
Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán investic pro rok 2021, který vyhotovila firma Čevak a.s.
České Budějovice.

Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0 zdrželi se: 0

usnesení č. 14/6/2020 bylo schváleno
15. Informace o Tříkrálové sbírce
Starosta informoval o průběhu Tříkrálové sbírky, která bude z důvodu nemoci COVID 19 probíhat v
jiném režimu než v předchozích letech. Děti nebudou obcházet domy, ale kasička bude umístěna na
obecním úřadě ve Starých Hodějovicích, kde bude možné přispět. Kasička byla Charitou již na
obecní úřad umístěna a je možné do ní přispět do konce ledna 2021.
Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 16:45 hodin
Přílohy:
1) prezenční listina
2)rozpočtové opatření č. 10/2020
3) rozpočtové opatření č. 11/2020
4) rozpočet obce na rok 2021
5 -8) OZV č. 1,č.2,č.3č.4
9) seznam inventurních komisí
10) OZV č. 5/2020

Zápis byl proveden 16.12.2020
Zapisovatel: Petra Horáková
Ověřovatelé:
Starosta:

Vyvěšeno: 16.12.2020
Sejmuto: 31.12.2020
Zveřejněno na internetových stránkách obce Staré Hodějovice: 16.12.2020 – 31.12.2020

