
ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 24. 4. 2015  číslo 2/2015 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

3. Výběr dodavatele na dostavbu úseku C1-kanalizace 

-seznámení se a odsouhlasení výsledku výběru hodnotící komise 

- seznámení s požadavky MÚ ke kolaudaci (případně vybrat firmy k oslovení k provedení 

zkoušek těsnosti) 

- zvážení možnosti digitalizace projektu ČOV(nutno pro eventuální žádost o dotaci) 

4. Schválení účetní závěrky 2014 k 31.12.2014 

5. Rozpočtové opatření k proúčtování daně č. 4 a rozp. op. č. 5 

6. Závěrečný účet za 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 

z Krajského úřadu 

7. Možnost zaměstnání pracovníka na pomocné práce na HPP za podpory ÚP (případná 

náplň  práce) 

8. Různé 

- Návrh Ing. Tomka Fr.-zpracování informací o obci od genealoga Aloise Saimana 

- Žádost Blechová Iva o souhlas s oplocením – vypuštěno 

- Žádost o prodej pozemků obce – p. Soukup Josef 

- Informace ke smlouvě o reklamě v rámci OR 

- Schválení rozpočtu měst a obcí Vltava 

- Žádost p. Beneš oplocení pozemku 

- Příspěvek na pohotovost v Týně nad Vltavou 

- Info o kontrole VZP  

- Osvobození od placení poplatků za odpad 

Přítomni: členové zastupitelstva: p. Matějka František, p. Šímová Hana,  p. Joura Leoš, p. 

Blechová Iva, p. Drozd Jan , p. Koubek Vlastimil 

Omluveni: p. Anděl Miroslav 

Jednání se účastnila 1 občanka obce. 

Ad1 ) Starosta p. Matějka všechny přivítal, seznámil s programem a zahájil jednání v 19:05. 

Program byl schválen. 

Ad2) Zapisovatelem byla navržena p. Blechová Iva a ověřovateli zápisu p. Koubek Vlastimil a 

p. Drozd Jan 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:       0 

Výsledek hlasování – Zapisovatele a ověřovatelé byli schváleni. 

Ad3) 



- starosta seznámil ZO s výsledky výběru hodnotící komise a o jejím závěru, kde komise 

jednohlasně doporučuje obci uzavřít smlouvu s Fi. Š+H Bohunice s.r.o. jako s nejnižší 

nabídkou. Smlouvu ovšem hodnotící komise nedoporučila uzavřít v dodaném znění. 

Navrhuje Fi. Š+H Bohunice vyzvat k upřesnění znění smlouvy – týká se to Závěrečných 

ustanovení odst. 5 a 6. Tyto odstavce navrhuje komise ze smlouvy vypustit. Firma byla 

písemně obeznámena se závěrem komise a k dnešnímu dni zaslala smlouvu upravenou a to 

tak, že výše zmiňované odstavce byly vypuštěny. ZO hlasovalo o přijetí návrhu hodnotící 

komise tj. uzavřít smlouvu s Fi. Š+H, kde bude uveden přesný termín začátku a dokončení 

stavby. 

Hlasování-                            Pro:             6                Proti:            0         Zdržel se:    0 

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 26: Obec uzavře smlouvu s Fi. Š+H Bohunice s.r.o. na dostavbu kanalizace –úsek 

C1 s přesným datem začátku a ukončení stavby. 

- dále starosta seznámil ZO s požadavky MÚ ke kolaudaci tzn. MÚ bude vyžadovat dodat ke 

kolaudaci kanalizace kamerové zkoušky, které potvrdí, že jsou rozvody potrubí v pořádku. 

Vzhledem k tomu, že celková délka potrubí je cca 2500m, bude se částka pohybovat přes 150 

tis., proto byly dle obecní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu osloveny 4 firmy ke 

zpracování cenové nabídky. Na poptávku reagovaly firmy dvě (Fi. Bewstav a Fi. Čipos) z obou 

návrhů je doporučení přijmout nabídku Fi. Bewstav, přestože je o 20 tis. dražší, ale nabízí i 

možnost případných oprav, pokud by to bylo potřeba po zjištění skutečného stavu. 

Hlasování-                            Pro:             6                Proti:            0         Zdržel se:    0 

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 27: Obec uzavře smlouvu o provedení kamerových zkoušek s firmou Bewstav 

s.r.o. 

-  dále byla ZO předložena nabídka Ing. Mandy na digitalizaci projektu ČOV, tak abychom 

mohli zažádat o dotaci. Bylo domluveno, že se ještě osloví další dva projektanti ke zpracování 

cenové nabídky a na příštím zastupitelstvu se zvolí nejvhodnější nabídka. Dále se zkontaktuje 

starosta Ing. Mandu a zjistí, jestli lze použít výsledky rozborů z geologického průzkumu, které 

má obec z minulosti. Tím by se ještě snížila nabízená cena. 

Ad4 a 6) 

- Starosta seznámil ZO s účetní závěrkou za rok 2014, tak jak ji předložila účetní Ing. 

Svatošová. Navrhl hlasovat o schválení účetní závěrky obce Hosty k rozvahovému dni 31.12. 

2014 dle předložených dokladů s tím, že zisk ve výši 1 337 639,08 Kč bude ponechán jako 

nerozdělený zisk a o pověření starosty a místostarosty podpisem Protokolu o schvalování 

účetní závěrky. 

Hlasování-                            Pro:             6                Proti:            0         Zdržel se:    0 

Výsledek hlasování – Schváleno. 



USNESENÍ č. 28:  Zastupitelstvo obce Hosty schválilo účetní závěrku obce Hosty 

k rozvahovému dni 31.12. 2014 dle předložených dokladů s tím, že zisk ve výši 1 337 639,08 

Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk a o pověřilo starostu a místostarostu podpisem 

Protokolu o schvalování účetní závěrky. 

- Starosta seznámil ZO se Závěrečným účtem obce za rok 2014 a Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2014, dále také s nedostatky, které byly zjištěny a se 

způsobem jejich nápravy: 

Jedná se o tyto chyby: 

- Na účtu 031 Pozemky je evidován celkový stav pozemků v hodnotě 4 937 036 Kč. 

V ceně lesních pozemků je zahrnuta hodnota porostů ve výši 2 049 605,-Kč, který se 

správě uvádí v příloze rozvahy část D. Tato chyba byla napravena účetním dokladem 

15-005-00003, kde byla hodnota porostů odúčtována z účtu 031 Pozemky 

- Nesprávné účtování nákladů – od r. 2015 bude již účtováno správně 

- Pohledávka ve výši 35 657,- byla navržena zastupitelstvu k odepsání jako 

nevymahatelná 

- Drobný dlouhodobý majetek bude od roku 2015 účtován již správně na účtu 558 

ZO bylo navrženo schválit Závěrečný účet obce Hosty za rok 2014 a Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 včetně informace o přijatých opatřeních 

k napravení chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání. Dále odepsat pohledávku ve výši 

35 657,- a pověřit starostu a místostarostu k odeslání projednané Zprávy s nápravou chyb. 

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno bez výhrad. 

USNESENÍ č. 29:  Zastupitelstvo obce Hosty schválilo Závěrečný účet obce Hosty za rok 2014 

a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 včetně informace o 

přijatých opatřeních k napravení chyb a nedostatků z dílčího přezkoumání. Dále souhlasí, aby 

účetní obce odepsala pohledávku ve výši 35 657,- jako nevymahatelnou a pověřuje starostu 

a místostarostu k odeslání projednané Zprávy s nápravou chyb. 

Ad5) Byly projednány a navrženy ke schválení rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 

Rozpočtové opatření č. 4 – proúčtování daně z příjmu za obec 

Rozpočtové opatření č. 5 – přesuny mezi jednotlivými paragrafy a navýšení paragrafu na 

telekomunikační služby 

Hlasování-                            Pro:              6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 30: Rozpočtová opatření č. 4/15 a č. 5/15 byla schválena v předloženém návrhu.  

Ad7)  Starosta informoval ZO o možnosti zaměstnat p. Bohuslava Lacka na HPP a to za plné 

podpory ÚP. Veškeré náklady na mzdu by byly hrazeny formou příspěvku z úřadu práce. 

Žádost byla podaná a čeká se na její vyřízení. Žádost je podaná na jeden rok, budeme 



zjišťovat případnou možnost zkrácení na půl roku. Pokud bude žádost schválena, uzavře obec 

s ÚP smlouvu o poskytnutí příspěvku. 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 31: Místostarostka zjistí, jestli je ještě možnost žádost zkrátit na půl roku, 

vzhledem k tomu, že během zimy nebude až tolik možností uplatnění a jinak bylo zaměstnání 

na HPP odsouhlaseno. 

Ad8) Různé 

• Ing. Tomek František navrhl vzhledem k blížícím se oslavám založení obce (750 

let)oslovit genealoga Saimana A., aby sestavil nějakou brožuru o vývoji obce. Starosta 

kontaktuje p. Saimana a zjistí, co by pro nás mohl udělat. 

• P. Soukup zažádal o odprodej části cca 25 m2 z obecního pozemku č.2467/46 

z důvodu, aby si mohl vytvořit přístupovou cestu k pozemku 2501/8  

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

USNESENÍ č. 32: P. Soukupovi byl schválen odprodej části pozemku č. 2467/46 cca 25 m2 

s tím, že veškeré náklady převodu ponese on. 

• Starosta informoval, že v rámci Oranžového roku bude obci poskytnut příspěvek na 

reklamu ve výši 70000,-, první část 40 000,- bude poskytnuta na základě zálohové 

faktury po podpisu smlouvy a doplatek bude zúčtován po poslední akci. Starosta 

přečetl podmínky, za jakých bude částka poskytnuta a vyjmenoval akce, kterých se to 

týká. Protože v seznamu akcí je také Setkání vojenské historické techniky bylo 

navrhnuto tuto akci vypustit a nahradit akcí Dětské rybářské závody. 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

USNESENÍ č. 33: Podmínky smlouvy byly odsouhlaseny a starosta vyjme akci Setkání vojenské 

historické techniky a nahradí ji akcí Dětské rybářské závody. 

• Dále byl přečten návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Vltava 2015, který byl zaslán 

k odsouhlasení.  

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

USNESENÍ č. 34: Rozpočet Sdružení měst a obcí Vltava 2015 byl schválen. 

• Z Týna nad Vltavou přišla žádost o podporu Lékařské služby první pomoci na Městské 

poliklinice v Týně n. Vltavou, kterou dofinancovává každoročně město (částkou 

937 833,-). Vzhledem k počtu ošetřených osob z naší obce za celý rok (21 osob) žádá 



město o finanční příspěvek ve výši 9 378,- (1% z dofinancování). Hlasovalo se o 

návrhu poskytnout 10 000,-.  

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

USNESENÍ č. 35: Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na LSPP ve výši 10 000,-Kč 

• Dále byla přečtena žádost p. Beneše Karla o souhlas s oplocením pozemku č 1460/3 a 

1454. 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

USNESENÍ č. 36: Žádost o oplocení byla odsouhlasena. 

• P. starosta informoval o kontrole VZP, která se bude vztahovat na roky 2012 až do 

současnosti. Vzhledem k tomu, že mzdovou agendu vedla bývalá účetní p. Tomková, 

bude požádána o přípravu podkladů ke kontrole a k její účasti na kontrole za úplatu. 

• Dále byl projednán návrh, aby osoby trvale bydlící v obci, které dále ještě vlastní další 

nemovitost, kterou nevyužívají k bydlení, ale jen ji udržují, byly osvobozeny od 

placení poplatku za odpad z této nemovitosti, což činní 500,- Kč. 

Hlasování-                            Pro:            6                Proti:            0         Zdržel se:    0   

Výsledek hlasování – Schváleno.    

• USNESENÍ č. 37: Bylo odsouhlaseno, že osoby trvale bydlící v obci vlastnící  ještě další 

nemovitost, kterou nevyužívají k bydlení, ale jen ji udržují, jsou osvobozeny od 

placení poplatku za odpad z této nemovitosti, což činní 500,- Kč. 

• Starosta byl ZO vyzván k písemnému upozornění Fi. Rumpold, která sváží odpadky, 

aby si řádně zajistila naložená auta s odpadky, neboť jim neustále ze svozových vozů 

odpadky padají 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:05 hodin. 

 

Zapisovatel: Blechová Iva 

 

Starosta: Matějka František 

 

Ověřovatelé: Koubek Vlastimil 

                        Drozd Jan 

Den sepsání zápisu:  24. 4. 2015 v Hostech 

 

Datum vyvěšení: 

 

Datum sejmutí: 


