Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,

IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

Zápis č. 2020/5
ze zasedání Zastupitelstva obce Hradce,
konaného v zasedací místnosti obecního úřadu obce Hradce
dne 18.12.2020, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradce (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájil v 18.10
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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Přítomni: Stanislav Anderle, Martina Vojáčková, Eliška Anderlová, Pavel Honner,
Ivana Larischová, Alena Vejskrabová
Hosté: občané obce, pan Brabec oznámil, že vstupuje na jednání zastupitelstva coby
novinář a bude jednání nahrávat. Možnost nahrávání mu byla ponechána.
Dále se řešila epidemiologická situace, protože se dostavilo větší množství občanů a
nebyla možnost zajistit mezi nimi potřebný rozestup. Při dodržení všech ostatních
předpisů – desinfekce, roušky nebo respirátory a větrání se zastupitelstvo rozhodlo
v jednání pokračovat a vyjít vstříc občanům obce, převážně se jednalo o členy
Spolku svobodné Hradce z.s., kteří měli zájem o jednání zastupitelstva. Ti, kteří by
se cítili ohroženi, měli možnost odejít, protože na obecním úřadě není k dispozici
větší místnost.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel paní Vojáčková
Ověřovatelé zápisu: Larischová Ivana, Vejskrabová Alena
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, zapisovatelé schváleni.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pozvánka na schůzi a
navržený program schůze byl vyvěšen 9.12.2020
Návrh programu schůze zastupitelstva:
1) Přijetí nápravných opatření k výsledku kontroly ministerstvem vnitra ČR
2) Rozpočtové opatření č. 4/2020, 5/2020, 6/2020
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3) Projednání rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 20222024
4) Strategický plán rozvoje obce na roky 2021 až 2030
5) Oprava místní komunikace 1204/1 od trafostanice k zadní kapličce
6) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
7) Různé
- Inventarizační komise

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
K návrhu programu byly vzneseny návrhy zastupiteli obce
-

Doplnění bodu Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Program schůze byl schválen.
K zápisu minulé schůze ZO ze dne 22.9.2020 nebyla vznesena žádná námitka. Zápis
byl schválen.
Provedena kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 22.9.2020
Předsedající informoval členy zastupitelstva, že všechny body z usnesení z minulého
zastupitelstva byly splněny.
1) Přijetí nápravných opatření k výsledku kontroly ministerstvem vnitra ČR
Seznámení zastupitelů s ukončením kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům obce Hradce, zahájenou Ministerstvem vnitra dne 27.5.2020:
Dne 20.10.2020 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ukončilo
kontrolu obce a zaslalo obci vyrozumění. S povinností seznámit zastupitelstvo obce
s výsledky uskutečněné kontroly a též projednat zjištěné nedostatky a seznámit
zastupitelstvo s nápravou jednotlivých nedostatků. Zastupitelstvo bere na vědomí
Zprávu o odstranění nedostatků z kontroly – vi příloha 1. Uvedené nedostatky byly
napraveny. Nepodepsané zápisy již nelze zpětně doplnit.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2) Rozpočtové opatření č. 4/2020, 5/2020, 6/2020
Zastupitelé seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 a 5/2020, zastupitelstvo
je vzalo na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 6/2020 zastupitelstvo schválilo.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
3) Projednání rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 20222024
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Při projednávání zodpovězeny dotazy pana Vojče k záměru vykupovat pozemky a
k výkupní ceně.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2022 -2024.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
4) Strategický plán rozvoje obce na roky 2021 až 2030
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se strategickým plánem obce, který
vychází ze stávajícího vývoje obce a možností obce na její rozvoj.
Zastupitelstvo obce tento strategický plán přijalo.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
5) Oprava místní komunikace 1204/1 od trafostanice k zadní kapličce
Zastupitelstvo projednalo návrh opravy této komunikace. Pověřilo starostu obce
k vypracování podkladů pro získání dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
6) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Členové zastupitelstva dostaly mailem tuto vyhlášku předem k prostudování a
připomínkování. Členy zastupitelstva nebyl vznesen žádný návrh na úpravu a
zastupitelstvo tuto vyhlášku schvaluje a pošle ji ke kontrole ministerstvu vnitra.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
7) Různé
- Inventarizační komise –
Do inventarizační komise byly jmenováni – Larischová Ivana, Vejskrabová
Alena, Anderlová Eliška. Byl ponechán prostor pro přihlášení se do komise
občanům, nikdo neměl zájem.
Poté následovala diskuze –
Dotazy –
1) K rozpočtu – výdajová položka 6178-5168 – Zpracování dat a služby
související – vysvětleno, jedná se o poplatky za programy pro vedení
účetnictví a webhostingu.
2) Ke střednědobému výhledu – položka Silnice 2212 a finanční prostředky
na výkup pozemků, zda budou tyto nákupy pozemků projednávány
zastupitelstvem a co je uvažováno. Zodpovězeno, že se v tuto chvíli jedná
o výkupu pozemků od dvou majitelů a až v případě potřeby, nutnosti oprav
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komunikací v obci bude realizován další nákup pozemků, které bude
zastupitelstvo schvalovat. Do položky silnice rovněž patří sečení,
prohrnování a opravy.
3) Dotaz – zda se uvažuje o možnosti domluvit se s obcí Lipí na opravě
komunikace, která je ve vlastnictví Lipí – od kapličky k výjezdu na
křižovatku. Pan starosta odpověděl, že má občan obce směřovat svůj
dotaz na obec Lipí, případně pokud chce, tak ať podá žádost na obec
Hradce a obec se tímto bude zaobírat. Dosud si nikdo nestěžoval na horší
sjízdnost a vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek obce Hradce
nemůže obec provádět opravu.
4) Dotaz k pasportu komunikace a dopravního značení – Zda se uvažuje o
změně účelových komunikací na místní a zda bude tento pasport před
schválením probrán na zastupitelstvu. O změnách se uvažuje, firma
zpracovávající pasport a dopravní řešení zjistí, zda je možné změny
provést. Oba pasporty budou projednávány na zastupitelstvu obce, ale
horizont zpracování a schválení je velmi dlouhý.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,40 hod.

Přílohy zápisu:
1)
Zpráva o odstranění nedostatků z kontroly
2)
prezenční listina

Zapisovatel:

Vojáčková Martina

Ověřovatelé:

Ivana Larischová
Vejskrabová Alena

.
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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. 2020/5,
ze dne dne 18.12.2020
Zastupitelstvo obce
Přítomno 6 z 6 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu: Ivanu Larischovou a Alenu Vejskrabovou
Schvaluje:
1) Přijetí nápravných opatření k výsledku kontroly ministerstvem vnitra ČR
(Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0)
2) Rozpočtové opatření č. 6/2020
(Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0)

3) Rozpočet na rok 2021 - přebytkový rozpočet s celkovými příjmy 1,400.000,Kč, celkovými výdaji 1,300.000,- Kč a přebytkem 100.000,- Kč a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2022-2024
(Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0)
4) Strategický plán rozvoje obce na roky 2021 až 2030
(Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0)
5) Oprava místní komunikace 1204/1 od trafostanice k zadní kapličce
(Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0)
6) Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
(Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0)
Bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č. 4/2020, 5/2020
Pověřuje starostu:
1) Vypracování dokumentace k žádosti o dotaci na opravu silnice
V Hradcích dne 20.12.2020
Ověřovatelé:

Starosta obce:
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…………………
Alena Vejskrabová
Ing. Stanislav Anderle

……………….
Ivana Larischová

