Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,

IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

Zápis č. 2019/3
ze zasedání Zastupitelstva obce Hradce,
konaného v zasedací místnosti obecního úřadu obce Hradce
Dne 5. 9. 2019, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradce (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájil v .18:00
hodin starosta obce pan Ing. Stanislav Anderle „dále předsedající“.
Předsedající přivítal přítomné.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Přítomni: Stanislav Anderle, Martina Vojáčková, Eliška Anderlová, Pavel Honner,
Václav Vavrečka, Ivana Larischová, Alena Vejskrabová
Hosté: 6
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel: paní Vojáčková
Ověřovatelé zápisu: Václav Vavrečka, Pavel Honner
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pozvánka na schůzi a
navržený program schůze byl vyvěšen 28.8.2019.
Návrh programu schůze zastupitelstva:
1) Žádost o odkoupení pozemků podané chataři – pozemky parc. č. 1180/6,
1180/7, 1180/8, 1180/10 k. ú. Hradce u Homol
2) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1178/4 k. ú. Hradce u Homol
3) Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad paní Šobrové
4) Žádost o změnu platebního výměru poplatků za komunální odpad pana Vojče
5) Odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace
6) Různé
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu programu byly vzneseny návrhy zastupiteli obce na doplnění bodu 6 –
rozpočtové opatření č.3 a doplnění bodu č. 1 o prodej pozemku 1180/9 – žádost byla
předána na místě.
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Nový návrh programu schůze zastupitelstva:
1) Žádost o odkoupení pozemků podané chataři – pozemky parc. č. 1180/6,
1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/10 k. ú. Hradce u Homol
2) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1178/4 k. ú. Hradce u Homol
3) Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad paní Šobrové
4) Žádost o změnu platebního výměru poplatků za komunální odpad pana Vojče
5) Odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace
6) Rozpočtové opatření č.3/2019
7) Různé
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Program schůze byl schválen.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

K zápisu minulé schůze ZO ze dne 10.6.2019 nebyla vznesena žádná námitka. Zápis
byl schválen.
Provedena kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 10.6.2019
Předsedající informoval členy zastupitelstva, že všechny body z usnesení z minulého
zastupitelstva byly splněny.
1) Žádost o odkoupení pozemků podané chataři – pozemky parc. č. 1180/6,
1180/7,1180/8,1180/10 k. ú. Hradce u Homol
Zastupitelé seznámeni s vyjádřením katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj ze
dne 31.7.2019, že katastrální úřad není ze zákona oprávněn zkoumat zajištění
přístupu k převáděným nemovitostem.
Zastupitelé seznámeni se „Sdělením“ stavebního úřadu České Budějovice ze
dne 21.8.2019 k záměru prodeje, že ve věcech majetkoprávního charakteru
není věcně příslušným.
Prodej pozemku 1180/6, 1180/7,1180/8, 1180/9, 1180/10, k. ú. Hradce u
Homol
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2) Žádost o odkoupení pozemku parc.č 1178/4 k. ú. Hradce u Homol
Po projednání důležitosti pozemku pro obec, zejména pro případné řešení
rozšíření komunikace v místě křižovatky (odbočení z komunikace) u obecního
pozemku 1178/4 se zastupitelé přiklonili k názoru neprodávat
Podej pozemku 1178/4, k. ú. Hradce u Homol
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 7

Zdrželi se: 0

3) Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad paní Šobrové
Paní Šobrová požádala o prominutí placení poplatků za komunální odpad za
rok 2019 – zdůvodnění viz žádost.
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Prominutí poplatku za komunální odpad paní Šobrové
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdrželi se: 3

4) Žádost o změnu platebního výměru poplatků za komunální odpad pana Vojče
Pan Vojč podal žádost o změnu platebního výměru za likvidaci odpadu.
V žádosti uvádí, že objekt č.e. 74 je zkolaudován jako jiná stavba. Není
uvedeno jako co je stavba využívána. Vzhledem k tomu, že stavba naplňuje
znaky stavby sloužící k individuální rekreaci je dle Veřejné vyhlášky č. 1/2012
– Obecně závažné vyhlášky obce Hradce č. 1/2012 čl. 2 odstavec 2)
navrhujeme žádost zamítnout.
Žádost se zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

5) Odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace
Obecní komunikace (zpevněná vrstva a asfaltový obrusný povrch) se
v některých částech nalézá na soukromých pozemcích. To přináší určité
problémy obci i majitelům pozemků. Pro vyřešení je navrženo vést další kroky
k odkoupení těchto pozemků – seznam pozemků viz příloha.
Odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

6) Rozpočtové opatření č.3
Rozpočtové opatření č. 3 – předneseno, schváleno hlasováním
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7) Různé
Informace k daru obci Dubné - možnost vypovězení smlouvy o školském
obvodu ze strany obce Dubné. Zvážit jednání s obcí Křemže o školském
obvodu.
Retardéry v obci – příprava zpracování podkladů pro žádost o umístění
retardérů, zpracovává firma Signistav
Zrcadla v nepřehledných zatáčkách – dle informace od firmy Signistav tato
žádost o umístění zrcadel nebude schválena dopravním oddělením Policie
ČR. - zatím odloženo
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20,00 hod.

Přílohy zápisu:
1) prezenční listina

Zapisovatel:

Vojáčková Martina

Ověřovatelé:

Václav Vavrečka

Pavel Honner
.
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Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,
IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Hradce k zápisu č. 2019/3,
ze dne dne 5. 9. 2019
Přítomno 7 z 7 členů ZO
Zastupitelstvo obce:
Volí ověřovatele zápisu: V. Vavrečku, P. Honnera

Schvaluje:
1)
Prodej pozemků parc. č. 1180/6, 1180/7,1180/8,1180/10 k. ú. Hradce u Homol
Výsledek hlasování o prodeji:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2)

Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad paní Šobrové
Výsledek hlasování o prominutí: Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 3

3)

Odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace obcí
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1

4)

Rozpočtové opatření č. 3/2019
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Neschvaluje:
1)
Prodej obecního pozemku parc. č. 1178/4 k. ú. Hradce u Homol
Výsledek hlasování o prodeji:
Pro: 0
Proti: 7
Zdrželi se: 0
2)

Žádost o změnu platebního výměru poplatků za komunální odpad pana Vojče
Výsledek hlasování o zamítnutí změny:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Bere na vědomí:
1)

Zprávu kontrolního výboru

2)

Zprávu finančního výboru
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Pověřuje starostu:
1)
K zahájení úkonů pro vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1180/6,
1180/7,1180/8,1180/10 k. ú. Hradce u Homol.
2)

K zahájení úkonů pro odkoupení pozemků na kterých leží těleso obecní komunikace od soukromých majitelů.

V Hradcích dne 5. 9. 2019

Ověřovatelé: …………..

Ing. Stanislav Anderle
starosta
starosta obce
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……………….

