
 
 
 
 

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 
 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem 
Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 
 Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 
Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 12. 2013 
do 27. 12. 2013. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstoval, že 
přítomno je __ členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
* * * 

 
 

1. Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu paní Věru Polanovou a pana Vojtu Štípka a 
zapisovatelem paní Gabrielu Hrabákovou. Starosta vyzval ZO, aby se k návrhu 
vyjádřili a potom hlasovali. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu Věru Polanovou a pana Vojtu 
Štípka a zapisovatele Gabrielu Hrabákovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro    7    Proti   0   Zdrželi se    0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
 

2. Předseda seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
K návrhu nebyly vzneseny návrhy z řad občanů. 
Předsedající  vznesl návrh na projednání Obecně závazné vyhlášky č. 04/2013 o 
místním poplatku ze psů. 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti obecního úřadu  
4) Projednání a schválení rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 
5) Dodatek č. 1, ke smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, ze dne 

29. 12. 2005 
6) Smlouva o zajištění předškolního vzdělání-Dodatek č.1 
7) Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o Zjištění spádové oblasti školského obvodu 
8) Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
9) Obecně závazné vyhlášky č.3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Hejné 

10) Změny ÚP v Hejné 
11) Rozpočet obce na rok 2014 
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12) Rozpočtový výhled 
13) Prodej pozemku 1301 
14) Obecně závazná vyhláška č. 04/2014, o místním poplatku ze psů 
15) Diskuse 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

 
Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
 
 3. Předsedající seznámil občany s činností obecního úřadu: 

 
1. 30. 11. 2013 rozsvícení vánočního stromku, koncert dětské skupiny Kaňky. 

Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení, dárkům a výzdobě 
stromku. 

2. 6.12. 2013 jsme uspořádali Mikulášskou besídku. Poděkování hlavně Vlastovi 
Musilovi za přípravu a realizaci masek a všem ostatním za občerstvení. 

3. 20.12.2013 koncert Vánoční hudby a poezie v kostele sv. Jakuba a Filipa.  
4. Pracovníci obce, prováděli úklid veřejného prostranství a prováděli práce v lese. 
5. Byly nakoupeny zrcadla za částku 16 301,--. Původní předpoklad 21 519. Úspora 

5 218,--. 
6. Veřejné osvětlení. Osazeno 6 nových světel. Koncová místa obce byla osvětlena. 

Zajistil místostarosta. Celková částka 95 168,-- 
7. Byla podána žádost na zateplení budovy Obecního úřadu v částce. Investiční 

náklady 3 140 888,-- 
8. Byla podána žádost na dotaci pro vybudování  dětského hřiště. Za žádost 

zaplatíme 20 000,-- Kč, pokud nebude žádost přijata, dostaneme herní prvek v 
hodnotě 20 000,-- 

9. Místostarosta seznámil občany, že je možné provádět dočištění lesa po těžbě a 
vyzval občany aby se přihlásili u LH. 

 
Návrh usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Hejné bere na vědomí zprávu starosty obce. 

 
 

4. Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření 2, 3, 4. Z důvodu přesunu 
mezi jednotlivými položkami, příjmu dotací a zvýšeným nákladům na údržbu zeleně, 
žádosti o dotace, veřejné osvětlení, silniční zrcadla dále viz. jednotlivá rozpočtová 
opatření, se kterými byli zastupitelé seznámeni. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje rozpočtové opatření č.2,3,4 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 5. Předsedající seznámil ZO s návrhem  Dodatku č.1 ke smlouvě o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy, ze dne 29.12. 2005 a přečetl návrh dodatku. 
 

Ve smlouvě se mění označení škol s platností od 1.1.2014 takto: 
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Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 
Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy, ze dne 29.12. 2005 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6. Předsedající seznámil ZO s návrhem Smlouvy o zajištění předškolního vzdělání-
Dodatek č.1 
 

Podmínky a výše platby: 
1. Plátce se zavazuje platit částku 2.200,- Kč za každé dítě dle čl. I této smlouvy  
2. Bude-li dítě umístěno v mateřské škole jen poměrnou část roku, bude poměrně 
upravena výše částky, a to 200,- Kč za 1 měsíc a dítě. 
3. Sjednaná částka bude uhrazena na základě faktury  k 31.3. toho kterého roku za 
uplynulý kalendářní rok. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Smlouvu o zajištění předškolního vzdělání-
Dodatek č.1 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
7.  Předsedající seznámil ZO s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o zjištění 
spádové oblasti školského obvodu. Touto vyhláškou je  stanovena příslušná část 
školského obvodu pro obec Hejná. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o Zjištění spádové 
oblasti školského obvodu. 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
8.  Starosta seznámil ZO s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Konstatoval, že se nám povedlo snížit platbu za svoz 
komunálního odpadu na rok  2014, bude poplatek  400,-Kč za občana a nemovitost 
sloužící k rekreaci. Děti mají úlevu do 18-ti let věku 200,-- Kč. Občané, kteří se nezdržují 
ve svém TP a platí poplatek jinde mohou požádat o úlevu, také majitelé nemovitostí, které 
nejsou používané k TP ani k rekreaci. Platbu u jiného Obecního úřadu je nutné doložit 
potvrzením příslušného úřadu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  1  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
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9.   Starosta seznámil ZO s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.3/2013 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hejné. 
Protože některé náležitosti vyhlášky z roku 2001 jsou zastaralé a neplatné, vydáváme 
novou vyhlášku. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.3/2013 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Hejné. 

Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10. Na základě jednání na ORP Horažďovice nám byla zaslána první informace týkající se 
vyhodnocení uplatňování ÚP Hejná v zákonné lhůtě po 4 letech.  
Předsedající přečetl nezbytné změny a úpravy ÚP. 
Na závěr byla přečtena nabídka na zpracování Změny č.1 ÚP Hejná, která se pohybuje v 
rozmezí 20-25 tisíc Kč. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje cenu za změnu územního plánu ve výši 25 000,-
Kč . 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0  
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

11. Starosta seznámil ZO a občany s návrhem rozpočtu obce na rok 2014. 
Příjmy obec předpokládá ve výši 3 042 000,-Kč, výdaje 2 870 400,-Kč a financování 
171 480,-Kč. Rozpočet se schvaluje jako sumář za paragraf rozpočtové skladby. 
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce. Dále konstatoval, 
že obec bude mít k 31.12.2013 na účtech zhruba 1 200 000,-- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Rozpočet obce na rok 2014 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

    12. Starosta seznámil ZO s návrhem Rozpočtového výhledu na rok 2015, 2016, 2017  
Rozpočtový výhled obce Hejná je na 3 roky. Rozpočtový výhled byl vyvěšen na 
úředních deskách a občané i zastupitelé si jej mohli přečíst. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015, 2016 a 2017 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

13. Předsedající uvedl, že pan Bedřich Polata si podal žádost na odkoupení pozemku 
1301, který využívá jako zahrádku. Prodej pozemku 1301.  
Výměra pozemku 125 m2. V současné době je pronájem od obce bezplatný. Informace 
o prodeji pozemku je vyvěšena na úřední desce od 20.12.2013. 
K tomuto kroku nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje prodej pozemku 1301 
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Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se  0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14. Předsedající seznámil ZO s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.4/2013 o místním 
poplatku ze psů. Konstatoval, že  nemáme se psy žádné velké starosti, občané dodržují 
vyhlášku o volném pohybu zvířat a proto navrhuje na příští rok, poplatek za 1 psa 0,-
Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.4/2013 o místním 
poplatku ze psů 
Výsledek hlasování:   Pro  7   Proti  0  Zdrželi se   0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
      15. Diskuse 

1. Pan Polan se dotázal, kdy budou zahájeny práce na odbahnění rybníka. Starosta 
odpověděl, že má na stole smlouvu k podpisu s termínem zahájení prací od 10.1. 
2014. 

2. Další dotaz zazněl ohledně likvidace staré trávy. Místostarosta odpověděl, že toto 
bude řešeno v příštích měsících. 

3. Pan Štípek informoval stanovisko ing. Tichého na převod kostela. Z 95 % nejsou 
námitky ze strany církve. 

4. Dotaz ohledně známek na popelnice. Starosta informoval, že to doposud neví. V 
měsíci lednu bude mít schůzku se zástupci svozové firmy. Známky na pytle budou 
zakoupeny. 

 
N a závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20:15 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 
2. Usnesení  
3. Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 
4. Vyhláška č. 01/2013 
5. Vyhláška č. 02/2013 
6. Vyhláška č. 03/2013 
7. Vyhláška č. 04/2013 
8. Rozpočet obce na rok 2014 
9. Rozpočtový výhled na rok 2015, 2016, 2017 
10. Dodatek č. 1, ke smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, ze 

dne 29. 12. 2005 
11. Smlouva o zajištění předškolního vzdělání-Dodatek č.1 

 
Zápis byl vyhotoven 3.1.2014 
 
Zapisovatel:   Gabriela Hrabáková 
 
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: 
   Věra Polanová 
   Vojtěch Štípek 
 
Starosta:  Vlastimil Šatra 
Místostarosta:  Vlastimil Musil 
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Usnesení z veřejného zasedání ZO dne 27.12.2013 

 
Usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Hejné bere na vědomí zprávu starosty obce. 
 
Usnesení č.4: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje rozpočtové opatření č.2,3,4 
 
Usnesení č.5: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy, ze dne 29.12. 2005 
 
Usnesení č.6: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Smlouvu o zajištění předškolního vzdělání-
Dodatek č.1 
 
Usnesení č.7: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o Zjištění spádové 
oblasti školského obvodu. 
 
Usnesení č.8: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.2/2013 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Usnesení č.9: 

 Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.3/2013 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Hejné. 
 
Usnesení č.10: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje cenu za změnu územního plánu ve výši 25 000,-
Kč. 
 
Usnesení č.11: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Rozpočet obce na rok 2014 
 
Usnesení č.12: 
Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015, 2016 a 2017 
 
Usnesení č.13: 
Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje prodej pozemku 1301 
 
Usnesení č.14: 
Zastupitelstvo obce Hejné schvaluje Obecně závazné vyhlášky č.4/2013 o místním 
poplatku ze psů 
 
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: 
Věra Polanová 
Vojtěch Štípek    Starosta:  Vlastimil Šatra 

 


