Obec HRADCE
Hradce 34, 370 01 České Budějovice,

IČ: 00581356, e-mail: info@hradce.cz

Zápis č. 2021/4
ze zasedání Zastupitelstva obce Hradce,
konaného v zasedací místnosti obecního úřadu obce Hradce
dne 22.9.2021, 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.
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Přítomni: Ing. Stanislav Anderle, Martina Vojáčková, Eliška Anderlová, Pavel Honner,
Alena Vejskrabová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel paní Vojáčková Martina
Ověřovatelé zápisu: Eliška Anderlová, Vejskrabová Alena
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pozvánka na schůzi a
navržený program schůze byl vyvěšen 15.9.2021
Návrh programu schůze zastupitelstva:
Kontrola usnesení ze zastupitelstva konaného dne 30.6.2021
Změna územního plánu obce Hradce, lokalita 19, parcela číslo 1098/2
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
5) Změna směrnice obce Hradce č.1/2020 jíž se stanovuje postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v článku 4
1)
2)
3)
4)

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

Výsledek hlasování: Pro: 5
1

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Program schůze byl schválen.
K zápisům z minulých schůzí ZO ze dne 30.6.2021 nebyla vznesena žádná námitka.
Zápis byl schválen
Provedena kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 30.6.2021
Předsedající informoval členy zastupitelstva, že všechny body z usnesení z minulého
zastupitelstva byly splněny.
1) Změna územního plánu obce Hradce, lokalita 19, parcela číslo 1098/2
Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu s § 44 obec Sb., o územním plánování
a stavebním řádu o pořízení a zpracování Změny č. 1 územního plánu Hradce
zkráceným postupem pořízení podle § 55a – c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele Změny č. 1 územního plánu Hradce
– Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch.
Jaroslavem Daňkem.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Ing. Stanislava Anderleho uzavřením
Smlouvy o dílo na zpracování a pořízení Změny č. 1 územního plánu Hradce s
Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch.
Jaroslavem Daňkem za podmínky, že objednatel Tomáš Mrázek, bytem Na Hřišti 696,
370 06 Srubec, hradí veškeré platby změny.

2) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 zastupitelstvo schválilo
3) Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za
obecní sytém odpadového hospodářství
4) Změna směrnice obce Hradce č.1/2020 jíž se stanovuje postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v článku 4
Zastupitelstvo schvaluje změnu bodu 4.1. – navýšení částky u veřejných zakázek do
výše 200.000,- Kč včetně DPH.
5) Různé
Diskuze
Změna územního plánu obce Hradce, lokalita 19, parcela číslo 1098/2 – dotaz zda
se ruší i kanalizace a vodovodní řád – Ano, ruší.
Pasport komunikací a dopravního značení – řeší Policie ČR, stále není uzavřeno
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Oprava silnice Samoty – v současnosti není řešeno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,15 hod.

Přílohy zápisu:
1) prezenční listina

Zapisovatel:

Vojáčková Martina

Ověřovatelé:

Eliška Anderlová
Vejskrabová Alena

3

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

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Hradce k zápisu č. 2021/4,
ze dne dne 22.9.2021
Přítomno 5 z 5 členů ZO
Zastupitelstvo obce: Ing. Stanislav Anderle, Martina Vojáčková, Eliška Anderlová,
Pavel Honner, Alena Vejskrabová
Volí ověřovatele zápisu: Eliška Anderlová, Vejskrabová Alena
Schvaluje:
1) Změnu územního plánu obce Hradce, lokalita 19, parcela číslo 1098/2
 Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu s § 44 obec Sb., o územním plánování a stavebním
řádu o pořízení a zpracování Změny č. 1 územního plánu Hradce zkráceným postupem
pořízení podle § 55a – c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Zastupitelstvo obce určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace podle § 6 odstavec 5, písmene f, zákona č. 183/2006 Sb., ve vazbě
na § 47 odstavec 1 a 4, § 51 odstavec 1 a § 53 odstavec 1., pana starostu Ing. Stanislava
Anderleho.
 Zastupitelstvo obce na základě § 6 odstavce 6 písmene b, zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, pověřuje pořizováním Změny č. 1 územního plánu Hradce
Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem
Daňkem s oprávněnou osobou paní Ing. arch. Jindřišku Kupcovou vlastnící osvědčení ke
způsobilosti pořizování.
 Zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele Změny č. 1 územního plánu Hradce –
Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem
Daňkem.


Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Ing. Stanislava Anderleho uzavřením
Smlouvy o dílo na zpracování a pořízení Změny č. 1 územního plánu Hradce s Projektový
ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupeného Ing. arch. Jaroslavem Daňkem
za podmínky, že objednatel Tomáš Mrázek, bytem Na Hřišti 696, 370 06 Srubec, hradí
veškeré platby změny.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0

Zdrželi se: 0

3) Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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4) Změna směrnice obce Hradce č.1/2020 jíž se stanovuje postup při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v článku 4
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
V Hradcích dne 22.9.2021
Ověřovatelé:

…………………….
Eliška Anderlová

…………………………..
Ing. Stanislav Anderle
starosta obce
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………………………….
Alena Vejskrabová

