
 

   Zápis  

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hatín  
 

Datum konání: 24.5.2018 

Místo konání: Obecní úřad Hatín 

Začátek: 19,00 hodin 

Zasedání řídil: Starosta Jiří Hándl 

Přítomní členové 

ZO: 

Jiří Hándl, Miloslav Vránek, Čestmír Duchoň, Miroslav 

Pávek, Miroslav Bosák, Ing. Jiří Boček 

Omluveni: Václav Kozel 

Neomluveni:  

Zapisovatel: Miroslava Beránková 

Návrh usnesení: Jiří Hándl 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Bosák, Miloslav Vránek 

Způsob hlasování: pro návrh hlasovalo členů ZO 

proti návrhu hlasovalo členů ZO 

zdrželo se hlasování členů ZO.    
Starosta  Jiří Hándl zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele obce a hosty. 

Konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné.  

Byl projednán návrh na složení návrhové komise. Do návrhové komise byl navržen: 

Jiří Hándl Výsledek hlasování  7– 0 – 0   Návrh byl přijat.  

Byl projednán návrh na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli navrženi : 

Miloslav Vránek, Miroslav Bosák  Výsledek hlasování 7 -0 – 0    Návrh byl přijat.  

 

Návrh programu jednání. 

  1. Kontrola zápisu zasedání ZO ze dne 26.4.2018 

  2. Schválení závěrečného účtu obce Hatín za rok 2017 

  3. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

  4. Schválení bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu 

  5. Pronájem Hrádkovi sádky ve Stajce  

  6. Projednání akce – setkání rodáků 

  7. Rozpočtové opatření č.4 

  8. Prodej pozemků 

  9. Smlouva o právu provést stavbu-SUS „ MK Stajka“ 

10. Různé 

  

Usnesení: ZO souhlasí s návrhem programu jednání bez výhrad  

Výsledek hlasování 7 - 0 – 0  Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Změna programu nebyla navržena. 

 

K bodu  1 

Kontrola zápisu zasedání ZO ze dne 22.3.2018 

ZO schválilo směnu pozemků s Jihočeským krajem. 

ZO schválilo změnu zhotovitele na komunikaci u Březinky firmu Swietelsky stavební s.r.o. za cenu 

4 100 603,78 Kč vč.DPH. 

ZO schválilo zrušení usnesení č.5 ze dne 21.12.2017 a schvaluje nákupu pozemku od pana Jaroslava 

Kaštánka p.č. 23/2 ve výměře 312 m2 a 23/3 ve výměře 219 m2 za cenu 80,-Kč/1m2. 

ZO schválilo pana Jaroslava Kašpárka jako přísedícího u soudu v Jindřichově Hradci. 

ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě akce setkání rodáků. 
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ZO schválilo nákup stolů do sálu obecního hostince v Hatíně v počtu 10ks. 

ZO souhlasilo s realizací opravy povrchu vstupu a nové zádlažby předzahrádky u  

obecního hostince. 

ZO schválilo rozpočtové opatření č.3 

Různé- informace o žádosti pana Jiřího Holického na koupi pozemku p.č.120/46, který ZO schválilo 

Jaroslavě Kvěchové. 

ZO bere na vědomí a souhlasí s formou zápisu. 

 

K bodu 2 

Schválení závěrečného účtu obce Hatín za rok 2017 

ZO projednalo závěrečný účet obce Hatín za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce 

Hatín. Tento závěrečný účet byl vyvěšen na pevné úřední desce i která umožňuje dálkový přístup po 

dobu nejméně 15 dnů. Součástí závěrečného účtu je zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2017 a 

výkazy k 31.12.2017 tj. Fin 2-12 plnění rozpočtu a Rozvaha. 

Usnesení: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hatín a schvaluje Závěrečný účet obce 

Hatín za rok 2017 a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

K bodu 3  

Schválení účetní závěrky za rok 2017 

Miroslava Beránková předložila výkazy k 31.12.2017 tj. Fin 2-12 plnění rozpočtu, Rozvahu, Výkaz 

zisku a ztrát, Přílohu, dále předložila zprávu z provedení kontrolního auditu za rok 2017, zprávu 

inventarizační komise, zprávu finančních kontrol. ZO souhlasí s hospodařením obce Hatín a souhlasí 

s účetní závěrkou za rok 2017 

Usnesení: ZO Hatín schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017. 

Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

K bodu 4 

Schválení bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu 

Při zajišťování stavebního povolení na rekonstrukci komunikace ve Stajce jsme zjistili, že na Státním 

pozemkovém úřadu nemají naši žádost na bezúplatný převod komunikace ve Stajce. Proto starosta 

navrhuje podat žádost o bezúplatný převod komunikací. 

Usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu 

na kterých obec vlastní místní komunikaci, nebo jí má obec v pasportu místních komunikací 

jako místní komunikaci. 

Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

K bodu 5  

Pronájem Hrádkovi sádky ve Stajce 

Na základě žádosti pana Jiřího Bočka ml. zastupitelé projednali pronájem Hrádkovi sádky ve Stajce 

Usnesení: ZO schvaluje pronájem sádky panu ing.Jiřímu Bočkovi ml.  Za dosavadních                  

podmínek, to znamená za údržbu sádky. 

Výsledek hlasování  6 – 0 – 0  Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

K bodu 6  

Projednání akce – setkání rodáků  

Starosta informoval zastupitele – občerstvení bude zajišťovat pan Petr Šmíd, Martin Stach a Marttin 

Vlk. V pátek 15.6.2018 se připraví lavičky, stánky, stan pro zvukovou techniku. Případné další věci se 

budou konzultovat se starostou.  

Usnesení: ZO bere na vědomí 

 

 

 

 



K bodu 7 

Rozpočtové opatření č.4 

Miroslava Beránková přednesla rozpočtové opatření č.4, které jsou nedílnou součástí zápisu.  

Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4 

Výsledek hlasování  6 – 0 – 0  Usnesení č. 7 bylo přijato 

 

K bodu 8 

Prodej pozemků 

Byla přijata a zaevidována řádně podaná písemná žádost manželů Jiřího a Jaroslavy Hándlových na 

odkoupení stavební parcely č.120/34 za účelem výstavby RD. 

Stavební parcela byla zarezervována pro jiného zájemce, který ji uvolnil z rodinných důvodů. 

Usnesení: ZO schvaluje prodej stavební parcely č.120/34 o výměře 645 m2 za celkovou cenu                  

245.100,- + 17.630,- tj.262.730,-Kč manželům Jiřímu a Jaroslavě Hándlovým. 

Výsledek hlasování  5 – 0 – 1 Usnesení č. 8 bylo přijato 

 

K bodu 9 

Smlouva o právu provést stavbu-SUS „ MK Stajka“ 

Na základě žádosti obce Hatín předložila SUS Jindřichův Hradec návrh smlouvy  

o právu provedení stavby „Rekonstrukce MK Stajka“. SUS Jindřichův Hradec souhlasí s provedením 

stavby za výše uvedených podmínek. Pozemky SUS 224/1 a 238 jsou přímo dotčeny výše uvedenou 

stavbou a správa s tímto souhlasí. 

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu se SUS Jindřichův Hradec 

na stavbu „Rekonstrukce MK Stajka.“ 

Výsledek hlasování  6 – 0 – 0  Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

  

 

Různé 

- 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.     

 

Zapsal :    Miroslava Beránková   starosta obce Jiří Hándl 

 

Ověřili  :        Vránek Miloslav 

 

                       Miroslav Bosák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Datum zpracování zápisu: 24.5.2018 
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Zápis ze Zastupitelstva obce Hatín dne 24.5.2018 

 

Prezenční listina ZO 24.5.2018 

 

Jméno Podpis 

Členové Zastupitelstva Obce Hatín 

Ing. Jiří Boček  

Miroslav Bosák  

Jiří Hándl  

Václav Kozel  

Miroslav Pávek  

Miloslav Vránek  

Čestmír Duchoň  

Hosté 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




