
ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20. 3. 2015  číslo 1/2015 

 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů 

3. Aktuální informace k projektu kanalizace a ČOV- seznámení s Výzvou podání nabídky 

(registrace na portále zadavatele) 

4. Přijatá rozpočtová opatření č. 1 a 2 - info 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 3 

6. Stanovení nové odpadové vyhlášky 

7. Obnova obecních kanceláří 

8. Různé 

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

Blechová Iva, p. Anděl Miroslav, p. Koubek Vlastimil 

Omluveni: p. Drozd Jan  

Jednání se zúčastnily 3 občané obce. 

Ad1 ) Starosta p. Matějka všechny přivítal, seznámil s programem a zahájil jednání v 18:15. 

Program byl schválen. 

Ad2) Zapisovatelem byla navržena p. Blechová Iva a ověřovateli podpisu p.  Joura Leoš a p. 

Anděl Miroslav 

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

Výsledek hlasování – Zapisovatele a ověřovatelé byli schváleni. 

Ad3) Zastupitelstvo bylo starostou seznámeno v posunu kolaudace kanalizace. Dále zejména 

o vypsání výběrového řízení na dostavbu úseku C1 z křižovatky od p. Chvosty k Zelinkům čp. 

88.  Bylo seznámeno s tím, že obec byla zaregistrována na Portálu zadavatele, kde byla tato 

zakázka zveřejněna. Předpokládaná cena je 500 000,-, nabídky mají být předloženy do 

1.4.2015 s plánovaným termínem dokončení 30.10.15. Byly osloveny 4 firmy: K-Bulding, 

Stavitelstvi Swietelsky s.r.o., Š+H Bohunice a Vodohospodářské stavby. Dále se dvě další 

firmy na základě zveřejnění přihlásily Fi. Petrách a ZVS Stavitelství Třeboň s.r.o.. S výběrem 

nám bude pomáhat Ing. Manda z Fi. Aquaprojekt. Tato firma bude také dělat stavební dozor 

v průběhu stavby. Dále p. starosta informoval, že ještě jedná s úřadem v Týně nad Vltavou 

ohledně podkladů ke kolaudaci, zda by stačily kamerové zkoušky nebo bude muset být 

provedena tlaková zkouška těsnosti. Budeme poptávat firmy, které se tím zabývají. Proběhlo 

testování vody z Hosteckého potoka před Kolodějema, veškerá voda je bez závad. 

 



Ad4) Místostarostka seznámila zastupitelstvo s přijatými rozpočtovými opatřeními č. 1/15 a 

2/15, které byly schváleny starostou během ledna a února. Jednalo se zejména v č. 1/15 o 

navýšení výdajů z důvodů nečekané opravy hasičské stříkačky. Zdůvodnil p. Koubek Vlastimil. 

Dále v opatření č. 2/15 se dělaly přesuny mezi jednotlivými položkami, byl navýšen příjem o 

nájemné, které budeme inkasovat během roku za obecní byt. 

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

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 23:  Přijatá opatření č. 1/15 a 2/15 byla vzata na vědomí. 

Ad5) Dále místostarostka předložila zastupitelstvu ke schválení opatření č. 3/15. Zde byly 

navýšeny příjmy o schválený příspěvek z Oranžového roku ve výši 70 000,- a dále byly 

navýšeny výdaje o zařízení kanceláře a pořízení nových podlahových krytin v kanceláři obce a 

v přední místnosti knihovny. 

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

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 24: Rozpočtové opatření č. 3/15 bylo schváleno v předloženém návrhu.  

Ad6)  Zastupitelstvu byl předložen návrh nové odpadové vyhlášky č. 1/15 ke schválení. Obec 

je povinna nově řešit třídění kovů a biologického odpadu rostlinného původu. Umístění 

kontejnerů je řešeno vyhláškou, která bude po schválení z MŽP vyvěšena na úřední desce.  

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

Výsledek hlasování – Schváleno. 

USNESENÍ č. 25: Obecní vyhláška č. 1/15 byla schválena bez výhrad. 

Ad7) Zastupitelstvo bylo informováno starostou, že v nejbližším možném termínu musíme 

naplánovat vystěhování kanceláře obecního úřadu, vymalování a pořídí se nové linoleum, 

které zajistí i s pokládkou p. Vlažný. Budeme se snažit vše stihnout v co nejkratším termínu, 

aby nebyl ohrožen provoz obce. 

Ad8) Byl předložen návrh vnitřní směrnice pro pronájem místního obecního sálu. Zvedne se 

cena za pronájem v zimě na 2 500,- a v létě na 1 500,- a to zejména z důvodů zvyšování 

nákladů s udržováním (praní ubrusů, elektřina, příprava otopu a jiné.) Každý bude povinen 

po sobě sál uklidit a za pronájem se bude platit dopředu + budeme vyžadovat složení vratné 

kauce 2 000,- pro případ případného poškození majetku obce. 

Řešil se kontejner na Hladné, p. Šímová přednesla stížnost místních obyvatel, že je moc 

vysoko a špatně se tam sype popel. Zatím jsme nedospěli k závěru, jak to vyřešit, oslovíme 

místní občany, aby přišli s návrhem. 

Dále starosta informoval, že v průběhu dubna budou silnice dělat novou silnici směr od 

Koloděj nad Lužnicí od začátku obce na křižovatku ke Stejskalům čp. 10 a část směr na 



Pašovice nahoru a další část okolo skládky směr Pašovice. Po stranách nabízejí osadit 

obrubníky. Ještě s nimi bude starosta jednat. 

Dle dotazu p. Anděla Jana se řešila rychlost na silnici, které vede k areálu Fi. Daňhel. Je to 

rovný úsek, kde neustále překračují osobní auta rychlost. Obec by tam mohla dát omezení 

rychlosti na 30 km/h, ale shodli jsme se, že to stejně nic neřeší. Další možností jsou 

zpomalovací pruhy, ale ty by pravděpodobně přinesly více starostí místním. Zatím zůstala 

tato otázka otevřena.  

 

 

 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hodin. 

 

 

Zapisovatel: Blechová Iva 

 

Starosta: Matějka František 

 

Ověřovatelé: Joura Leoš 

                        Anděl Miroslav 

 

 

 

 

Den sepsání zápisu:  20. 3. 2015 v Hostech 

 

Datum vyvěšení: 

 

Datum sejmutí: 

 

 

 

  

 

 

 


