Obec Hořátev
Zastupitelstvo obce Hořátev
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 2.6.2021 od 18:00 na OÚ
Přítomni: dle prezenční listiny:
Dědek, Kristl, Poupa, Přibyl, Rajdl, Rajdlová, Richter, Rýdl, Fousek
Omluveni:
Hosté: viz prezenční listina

*

*

*

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hořátev (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce Josefem Kristlem („dále jako „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je
přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Matěje Přibyla a Jiřího Rýdla a zapisovatelem
Přemysla Poupu.

*

*

*

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Závěrečný účet obce za rok 2020
3. Výsledek hospodaření obce Hořátev za rok 2020 ve výši 9 046 030,77 Kč
4. Účetní uzávěrka obce Hořátev za rok 2020
5. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Hořátev za rok 2020
6. Příspěvky spolkům (Sokol, Evangelíci, SK)
7. Projekt veřejného osvětlení
8. Finanční ukazatele
9. Různé
10. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2021 bylo schváleno.
Poznámka: Pokud některý zastupitel vznese návrh na doplnění bodu programu nebo na
vypuštění některého bodu, nechá předsedající nejdříve hlasovat o tomto návrhu a až po
„vyřízení“ všech takových návrhů bude hlasováno o konečném programu v podobě upravené
dle výsledků hlasování o jednotlivých návrzích na doplnění programu.
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*

*

Bod 1 Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez závad

*

*

*

Bod 2 Závěrečný účet obce za rok 2020
Se závěrečným účtem obce bylo ZO seznámeno s předstihem emailem. Nikdo z přítomných
nevznesl dotazy ani připomínky. Pan starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2020
bez výhrad“
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3 Přibyl, Richter, Fousek
Usnesení č. 8/2021 bylo schváleno

*

*

*

Bod 3 Výsledek hospodaření obce Hořátev za rok 2020 ve výši 9 046 030,77 Kč.
S výsledkem hospodaření obce bylo ZO seznámeno s předstihem emailem. Nikdo
z přítomných nevznesl dotazy ani připomínky. Pan starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Výsledek hospodaření obce
Hořátev za rok 2020 ve výši 9 046 030,77 Kč“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 Fousek
Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno
*
*
*
Bod 4 Účetní uzávěrka obce Hořátev za rok 2020
S účetní uzávěrkou obce bylo ZO seznámeno s předstihem emailem. Nikdo z přítomných
nevznesl dotazy ani připomínky. Pan starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Účetní uzávěrku obce Hořátev za
rok 2020“
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno
*

*

*

Bod 5 Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Hořátev za rok 2020
S účetní uzávěrkou obce ZŠ a MŠ Hořátev bylo ZO seznámeno s předstihem emailem. Nikdo
z přítomných nevznesl dotazy ani připomínky. Pan starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Hořátev
za rok 2020“
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno
*

*

*

Bod 6 Příspěvky spolkům (Sokol, Evangelíci, SK)
Pravidelné roční příspěvky zájmovým spolkům v obci ve výši 50.000,- Kč. Pan starosta dal
hlasovat o tomto bodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Příspěvky spolkům ve výši 50.000,Kč“
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno

*

*

*

Bod 7 Projekt veřejného osvětlení
Práce na projektu zahájena v roce 2018. Firma, která projekt rozpracovala se rozpadla. Je
potřeba investici za projekt buď prohlásit za zmařenou, nebo najít firmu, která projekt do
vypracuje. Pan starosta informoval ZO, že dostal nabídku od firmy Kabel spoj. Pan Fousek
navrhuje dále oslovit pana Zahálku, firmy AZ Elektrostav a Elektro Oáza. Následně se
rozhodnout, zda necháme vypracovat nový projekt.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Návrh pana Fouska – oslovit pana
Zahálku, firmy AZ Elektrostav, Elektro Oáza, Kabel spoj, případně další a následně se
rozhodnout “
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno
*

*

*

Bod 8 Finanční ukazatele
Přednesl pan Přibyl.
HOSPODAŘENÍ OBCE
Příjmy obecního rozpočtu
V měsících březen a duben roku 2021, jsme na jednotlivých položkách daňových příjmů
obdrželi ze státního rozpočtu následující sumy:




Daň z příjmu fyzických osob ve výši 187 tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob ve výši 578 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty ve výši 626 mil. Kč

Příjmová strana obecního rozpočtu byla zároveň v měsíci březnu navýšena o doplatek dotace
spojené s rekonstrukcí chodníku Lipovou alejí ve výši 1,425 mil. Kč a v měsíci dubnu o
úhradu dle Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ ve výši 174 tis. Kč.
Celkové příjmy v období březen-duben roku 2021 činily 3,320 mil. Kč.
Výdaje obecního rozpočtu
Na straně výdajů jsou hlavními položkami mzdy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva,
běžné provozní výdaje k zajištění chodu obce a pravidelný měsíční příspěvek pro ZŠ a MŠ
Hořátev. Specifickými náklady, které stojí za to nad rámec tohoto obecného shrnutí jmenovitě
uvést, byly v měsících březen a duben roku 2021:



Výdaje na dopravní obslužnost ve výši 163 tis. Kč
Náklady na svoz odpadů ve výši 190 tis. Kč

Celkové výdaje v období březen-duben roku 2021 činily 1,270 mil. Kč.
Stav bankovních účtů byl k 30.4.2021 přibližně 15 mil. Kč.
*pro větší přehled jsou jednotlivé hodnoty zaokrouhleny.
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Bod 9 Různé
a) Pan starosta přednesl přítomným smlouvu o poskytnutí podpory ze státního fondu
životního prostředí České republiky č. 1191100010. Dotace na elektromobil.
ZO bere na vědomí.
b) Pan starosta přednesl návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání ( obecního hostince „Na růžku“ ). Došlo k doplnění bodu - dvůr v zadní části
hostince může být využíván k pohostinské činnosti jako takzvaná „zahrádka“.
Pan starosta dal hlasovat o tomto bodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje „Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu
prostor sloužících k podnikání“
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 Richter, Fousek
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno
c) Informace k projektům
d) Prodej nemovitosti č.p. 33. Pan starosta se zúčastnil prohlídky. Obec zvažuje odkoupení.
Pan starosta znovu kontaktuje současné majitele. Dále osloví banku ČS a.s., kde má obec
vedený běžný účet, teoretická možnost dalšího výhodného úvěru.
*

*

*

Bod 10 Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.36
Zastupitelstvo obce Hořátev schvaluje:
1) Usnesení č.7/2021 Program dnešního zasedání ZO
2) Usnesení č.8/2021 Závěrečný účet obce za rok 2020
3) Usnesení č.9/2021 Výsledek hospodaření obce Hořátev za rok 2020 ve výši
9 046 030,77 Kč
4) Usnesení č.10/2021 Účetní uzávěrku obce Hořátev za rok 2020
5) Usnesení č.11/2021 Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Hořátev za rok 2020
6) Usnesení č.12/2021 Příspěvky spolkům ve výši 50.000,- Kč
7) Usnesení č.13/2021 Návrh pana Fouska – oslovit pana Zahálku, firmy AZ Elektrostav,
Elektro Oáza, Kabel spoj a následně se rozhodnout
8) Usnesení č.14/2021 Změnu nájemní smlouvy obecního hostince
Zastupitelstvo obce Hořátev bere na vědomí:
1) Smlouvu o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí České republiky č.
1191100010.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 2.6.2021
Zapisovatel: Přemysl Poupa

Ověřovatelé:

starosta:

Matěj Přibyl

dne

Jiří Rýdl

dne

Josef Kristl

dne

