
Obec Sousedovice 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice  
č. 162/2021 konaného dne 25.05.2021 v 19,00hodin 

na obecním úřadě 
 
 

Přítomni:  Polanka P.,Hejtmánek , Nehéz Vl.,  Houdek M.,  Beneš J.,  
 
Nepřítomni: KotrchVl.,  Marek M.- omluveni 
Hosté: / 

 
 

Schválený program jednání: 
 

1) Zahájení 

2)  Volba ověřovatelů 

3)  Kontrola usnesení 

4) Návrh závěrečného účtu za rok 2020 

5) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2020 

6)  Schválení účetní závěrky 

7) Provozní řád- plán kontrol jakosti vody 

8) Informace – vodovod 

9) Žádost p. Vaněček- odkup pozemku parc. č. 490/3 k.ú. Sousedovice 

10) Vyčíslení nákladů el. energie pohostinství 

11) Exek.úřad Tábor- nabídka koupě pozemku parc. č. 266k.ú. Smiradice- les 

12) Dotace byty JčK- podmínky, rozpočet, oslovení proj.kanceláře 

13) Informace kolaudace rybník Močidlo, schválený manip. řad 

14)  Nabídka –promítání filmů 

15) Návrh smlouva věc. Břemeno  pozemek č. p. 1019/5 Sousedovice 

16) Žádost FC Znakon- příspěvek 2021 

17) Schválené dotace JčK- Sběrný dvůr Sousedovice, úroky z úvěru 

18) Oslovení firem pro realizaci akce – Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice 

19) Složení komice pro VŘ- Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice 

20) Žádost o finanční příspěvek- pojízdná prodejna Kodádek 

21) Voda Strakonická obalovna 

22) Akce pořádané obcí- den dětí, ukončení s prázdninami 

23) Záměr obce- pronájem pohostinství 

24) Rozpočtová změna č. 3,4,5 a 6/2021 

25) Diskuze 

 

 
Průběh schůze: 

1)Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání 
zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a 
zastupitelstvo se jím při jednání řídilo. 



2)Volba ověřovatelů : Vladimír Nehéz, Milan Houdek 

3)Kontrola usnesení- vše splněno 
 

4) Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu za rok 2020. Návrh ZÚ bude zveřejněn na 

úřední desce a webových stránkách obce spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 

2020. 

5) Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2020- bez výhrad a 

nedostatků. 

 

6)  Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2020. Přílohou úč. závěrky jsou tyto 

dokumenty:  Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz pro hodnoc. plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, 

výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2020, zpráva kontrolního výboru za rok 2020, zpráva finančního 

výboru za 2020, Inventarizační zpráva obce za rok 2020.  

7) Zastupitelstvo projednalo Provozní řád- plán kontrol jakosti vody obecního vodovodu 

Sousedovice 

8)Starosta informoval zastupitele o provedených opravách a úpravách  na obecním vodovodu- 

v přečerpávací stanici Sousedovice. 

9)Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vaněčka o odkup pozemku parc. číslo 490/3 v k.ú. 

Sousedovice- dle přiložené situace. 

10) Zastupitelstvo projednalo vyčíslení nákladů za elektrickou energii v pohostinství. 

11)Zastupitelstvo projednalo nabídku Ex. Úřadu Tábor na odkup pozemku parc. číslo 266 v k.ú. 

Smiradice - les  

12)Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotaci na PD na výstavbu bytů 

13) Starosta informoval zastupitele o vydaném kolaudačním souhlasu rybníka Močidlo a 

schváleného manipulačního řadu. 

14) Zastupitelstvo projednalo nabídku  na promítání filmů. 

15) Zastupitelstvo projednalo návrh  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene  

č. PI-001030066512/003-ELSS – Kabel NN pozemek parc.č.1019/5  k.ú. Sousedovice 

16) Zastupitelstvo projednalo žádost FC Znakon o finanční příspěvek v roce 2021 

17) Zastupitelstvo projednalo schválené dotace JčK. Obec obdržela dotaci na akci- Výstavba 

sběrného dvora v obci Sousedovice ve výši 300.000Kč, Úroky z úvěrů- Obnova vodovodu  obcec 

Sousedovice ve výši 12.000Kč a Úroky z úvěru-Výstavba kanalizace a ČOV v obci Sousedovice ve 

výši 8.000Kč. 

18) Zastupitelstvo projednalo oslovení firem pro výběrové řízení na realizaci akce- Výstavba 

sběrného dvora v obci Sousedovice. Budou osloveny tyto firmy: Garantstav Strakonice, HaT 

Sousedovice, Toman Karel Sousedovice, Znakon Sousedovice 



19) Zastupitelstvo projednalo složení komise VŘ k akci: Výstavba sběrného dvora v obci 

Sousedovice. Komise bude ve složení: Předseda: Vladimír Nehéz, členové komise: Polanka Pavel, 

Jiří Beneš, Pavel Hejtmánek 

20) Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční dar pro pojízdnou prodejnu Kodádek. Dar bude 

poskytnut ve výši 3.000Kč. 

21) Zastupitelstvo projednalo odběr vody Strakonická obalovna. 

22) Zastupitelstvo projednalo akce pro děti- dětský den a rozloučení s prázdninami. 

23) Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru obce na pronájem místního pohostinství. 

24) Starosta předložil zastupitelstvu schválené rozpočtové změny č. 3,4,5/2021 a zastupitelstvo 

projednalo RZ č.6/2021 

25) Diskuze 

 

Hlasování a usnesení zastupitelstva: 

Průběh hlasování: 

PRO PROTI ZDRŽEL SE 

4 
 

0 Vl. Nehéz 

4 0 
 

M. Houdek 

Usnesení č.1/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
ověřovatele zápisu. 
 
 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.2/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
splnění všech usnesení. 
 
 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.3/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
návrh závěrečného účtu za  rok 2020. Návrh ZÚ bude zveřejněn na úřední desce a 
webových stránkách obce spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2020. 



 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.4/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
Účetní závěrku za rok 2020 včetně výsledků hospodaření obce Sousedovice za účetní 
období 2020  sestavenou ke dni 31. 12. 2020 a  to bez výhrad . 
Přílohou úč. závěrky jsou tyto dokumenty: Protokol o schválení úč. závěrky, výkaz 
pro hodnoc.  plnění rozpočtu ,rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát- vše k 31.12.2020, 
zpráva kontrolního výboru za rok 2020, zpráva finančního výboru za 2020, 
Inventarizační zpráva obce za rok 2020. Schválená ÚZ bude zveřejněna na webových 
stránkách obce a vývěsce. 

 
 

 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 

5 
 

0 0 

Usnesení č.5/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
Provozní řád- plán kontrol jakosti vody obecního vodovodu Sousedovice. 

 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.6/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
Informace ohledně provedených oprav a úprav na obecním vodovodu- v přečerpávací 
stanici Sousedovice. 
 
 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.7/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 
prodej  části pozemku parc. číslo 490/3 k.ú. Sousedovice ( cca 50m2). 
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. číslo 490/3 
k.ú. Sousedovice. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem tj: geometrický 
plán, vyhotovení KS, polatek KN. Minimální kupní cena ve výši 200Kč/1m2. 

 
 
 
 



 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.8/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
vyčíslení nákladů elektrické energie v pohostinství Sousedovice.  Náklad ve výši 
10.000Kč bude hradit obec. 
 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
0 
 

5 0 

Usnesení č.9/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje 
nabídku Ex. Úřadu Tábor na odkup pozemku parc. číslo 266 v k.ú. Smiradice- les. 
 
 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.10/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
oslovení pana Vačkáře Strakonice o  zaslání cenové nabídky za vypracování PD na 
výstavbu bytu pro dotaci JčK v roce 2021.                              
 

 
 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.11/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
informace ohledně  kolaudace rybníka a schváleného manip. řadu. Bude proveden 
ořez vrb nakloněných do rybníka ( jsou duté) je nebezpečí rozlomení. Podle pokynu 
odboru ŽP MěÚ Strakonice, viz zápis z kolaudace. Ořez bude proveden mimo období 
vegetačního klidu ( p. Jaroslav Rubeš). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.12/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
nabídku na promítání filmů. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.13/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
návrh  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene  č. PI-001030066512/003-
ELSS – Kabel NN pozemek parc.č.1019/5  k.ú. Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.14/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje 
finanční dar pro FC Znakon ve výši 30.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.15/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 
Schválené dotace JčK v roce 2021 na akce: Výstavba sběrného dvora v obci 
Sousedovice ve výši 300.000Kč, Úroky z úvěrů - Obnova vodovodu  obec 
Sousedovice ve výši 12.000Kč a Úroky z úvěru- Výstavba kanalizace a ČOV v obci 
Sousedovice ve výši 8.000Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.16/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje  
Oslovení firem pro VŘ  k akci: Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice. Budou 
osloveny tyto  firmy: Garanstav Strakonice, HaT Sousedovice, Karel Toman 
Sousedovice, Znakon Sousedovice. OÚ rozešle výzvy o předložení cenové nabídky. 

 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.17/162/21 
Zastupitelstvo schvaluje  
Členy komise pro VŘ  k akci: Výstavba sběrného dvora v obci Sousedovice. Komise ve 
složení: předseda: Vladimír Nehéz, členy komise: Pavel Polanka, Jiří Beneš, Pavel 
Hejtmánek. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.18/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí  a schvaluje  
Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000Kč firmě Pekařství a cukrářství s.r.o. 
Kodádek a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančního daru. 

 
 
Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.19/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí   
informace ohledně odběru vody Strakonická obalovna. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.20/162/21 
Zastupitelstvo bere na vědomí   
akce pro děti- den dětí a rozloučení s prázdninami. 



 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.21/162/21 
Zastupitelstvo  schvaluje  
zveřejnění záměru obce na pronájem místního pohostinství. 

 
 

Průběh hlasování: 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

 
5 
 

0 0 

Usnesení č.22/162/21 
Zastupitelstvo  bere na vědomí 
schválené rozpočtové změny č. 3,4,5/2021 a schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2021. 

 
 
 
OVĚŘENÍ ZÁPISU: 

 
 

Zápis byl vyhotoven dne 26.05.2021 
 
zapsal(a)BoženaMikasová 
 
 
 
Ověřovatel:        ………………………  Ověřovatel:  …………………………. 
 
 
 Předsedající: Pavel Polanka………………………………… 


