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evidenční číslo: MK ČR E 14418

Vážení spoluobčané!
Čas kvapem letí a my všichni se připravujeme na závěr roku 2012 a šťastné vykročení
do roku 2013. Ve zkratce bych vás seznámila s událostmi, které se nás všech dotýkají a
snad i zajímají.
V listopadu jsme byli zaskočeni oznámením společnosti JIKORD o neobjednání spojů
MHD č.4 o sobotách, nedělích a svátcích z důvodu zrušení příspěvku na dopravu od
Jihočeského kraje. Po dohodě s obcí Hosín a městem Hluboká byla obcí Hrdějovice
vypsána petice o zachování spojů. I přes krátkou dobu od vyhlášení petice a odevzdání
podpisových archů 236 občanů vyjádřilo podporu za zachování spojů. Po této intervenci
došlo k jednání na Krajském úřadě za účasti zástupců jihočeského kraje, obce Hosín, obce
Hrdějovice, města Hluboká nad Vltavou a společnosti JIKORD.
Závěr z jednání: sobotní , nedělní a sváteční spoje na lince č.4 budou vedeny v současném
rozsahu do změny jízdního řádu od 3.3.2013. JIKORD projedná s dotčenými obcemi
návrh úprav a změn na linkách č.4 a č.6 v termínu do 31.1.2013. Pokud nedojde k dohodě,
bude následné jednání na kraji do 15.2.2013 zrušené.
Podstatné je vědět a jednat o případných změnách v předstihu a ne 3 týdny před změnou
jízdních řádů. Obec Hrdějovice platí cca 1,3 mil. na spoje MHD č.4 a č.6 ze svého 13 mil.
rozpočtu. Pro srovnání – Hosín a Hluboká hradí ze svých rozpočtů 0.5 mil. Kč. Rozdíl je
dán množstvím spojů a počtem kilometrů ujetých na katastru jednotlivých obcí.
Rozpočet zastupitelstvo na rok 2013 schválilo jako schodkový. Schodek bude hrazen
z prostředků na účtech. Schodek jde na vrub investice na opravu a zateplení zdravotního
střediska a obecního úřadu. Protože do dnešního dne jsme nedostali oficiální rozhodnutí o
dotaci na zateplení, musíme to uhradit z vlastních zdrojů. Zdravotní středisko je již
v havarijním stavu. Opravilo se požární schodiště. Vyměnily se balkónové dveře, které
málem vypadly samy. Celkový stav oken je hrozivý a obec ztrácí peníze už jen při snaze
vytopit tyto prostory.
Další investice budou do rozpočtu zařazeny, pokud na ně získáme dotace. Je plánována
ještě investice na vybudování školní třídy v naší základní škole. Po jednáních s paní
ředitelkou Dušákovou jsou nyní připraveny návrhy na projekt. Po jejich vyhodnocení bude
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vypracován projekt a mou snahou je, aby v září mohly děti nastoupit v plném počtu do
první třídy. Investice není v rozpočtu, protože zatím není známa cena přestavby.
Ještě se budou dělat protipovodňové zásahy. Některé jsou již připravené, jiné se ještě
projednávají.
V tabulce je přehled investic za rok 2012.
cena
Dotace/Pojistné
Protipovodňové opatření Těšín II.
571 058 Kč
- Kč
Záchytná stoka Figura
83 567 Kč
- Kč
Doplnění parkovacích stání II.
299 916 Kč
224 937 Kč
Obnova kapličky P.M.Těšínské + schodiště
97 272 Kč
47 000 Kč
Obnova záchytné stoky Na Babě
251 507 Kč
251 507 Kč
Obnova cyklistické stezky Hrdějovice-Borek
640 772 Kč
600 000 Kč
Obnova chodníků u kaple na Těšíně
321 732 Kč
290 000 Kč
Přestavba kotelny
1 321 200 Kč
80 000 Kč
Výstavba nájezdu ke kotelně
141 600 Kč
- Kč
Ukazatel rychlosti
94 954 Kč
74 954 Kč
Oprava hasičského auta+nákup pneu
101 269 Kč
70 000 Kč
4 324 847 Kč
1 638 398 Kč
Na obci jsou ještě z dob minulých připraveny projekty:
Zateplení střechy MŠ a Hospodářské budovy
Rekonstrukce a zateplení zdravotního
střediska a obecního úřadu
Obnova veřejného osvětlení Těšín
Rekonstrukce oplocení MŠ a sběrného dvora
Tělocvična
Obnova vodovodu v ulici Těšínská a Hlubocká
Obnova vodovodu na návsi
Obnova kaple a okolí na Těšíně

cena
1 043 799 Kč
6 191 295 Kč
5 120 000 Kč
819 009 Kč
60 000 000 Kč
4 719 473 Kč
3 606 486 Kč
1 100 000 Kč
82 600 062 Kč

stav

Realizace 2013

K tomu přidejte přestavbu ZŠ a připravuje se projekt na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
V zápisu z jednání zastupitelstva máte množství finančních prostředků obce. To vám dá
reálný přehled o možnostech investování obce na mnoho let dopředu.
Protože se po obci šíří různé pravdy a polopravdy, zájemci o skutečný stav věcí na
jednání zastupitelstva většinou nepřijdou, seznámím vás s kauzou „casino“.
Obec Hrdějovice v mém zastoupení byla před prázdninami oslovena firmou Mariner
o možnosti vybudovat na našem katastru casino. Jedná se o pozemky pod Makrem určené
v územním plánu ke komerčnímu využití. Jsou to pozemky soukromé, obec zde nevlastní
a nevlastnila ani metr.
Firma žádá obec o schválení záměru proto, aby ji obec umožnila v tomto odvětví zde
podnikat. Ze zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a ve znění pozdějších právních předpisů
obec rozhoduje o umístění a povolení provozování her na svém katastru.
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V prvním momentu to byl šok. Nejsem příznivcem heren, nelíbí se mi jejich návštěvníci a
další negativní věci s nimi spojené. Vadí mi jejich umístění i počet. V průběhu jednání mi
byl vysvětlen požadavek na zřízení „casina“ nikoliv „herny“.
Po jednání jsem byla nucena se seznámit s touto problematikou a zjistit, v čem se liší
provoz casina a herny. Postupně jsem zjišťovala co se skrývá pod názvem casino ze
zákona. Oslovila jsem kvůli tomu zastupitele a starosty obcí, kde již casino mají.
Informovala jsem se u Policie ČR o této problematice. Jednala jsem na pobočce
ministerstva vnitra v ČB. Všude znali rozdíl mezi casinem a hernou. Jednoznačná
odpověď zněla: herna NE, casino ANO.
Také jsem požádala o právní zhodnocení, zda, kdy a za jakých podmínek by bylo vhodné
tuto možnost přijmout. Právničkou byla vypracována smlouva, která při dnešních
legislativních podmínkách vymezuje pravidla pro povolení casina na našem katastru.
Na námitku, že Č.Budějovice vše ruší a my si to sem natáhneme, jsem zjistila, že herny a
casina budou ve městě ze zákona ještě do konce roku 2014 ( ….dobu platnosti těchto
povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31.
prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně
závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Tolik zákon). Otázkou je, jak
se za dva roky zastupitelstvo města rozhodne. Možná mu ty desítky miliónů budou chybět.
Po jednání na zastupitelstvech od září letošního roku je většina zastupitelstva nakloněna –
pokud to bude legislativně možné zajistit – pro povolení provozu casina.
Obec tak získá finanční prostředky na další rozvoj obce. V horizontu několika let by se
mohly uskutečnit všechny investiční akce v obci a nebyly by kráceny prostředky na
provoz obce a její údržbu. Příjmy obce jsou v celkové výši cca 13 mil.. Z toho přes 11 mil.
jsou daňové příjmy od státu. Zbytek je za pronájmy, prodej dřeva, místní poplatky. Obec
nemá žádnou výdělečnou činnost, kterou by mohla zvýšit svůj pravidelný příjem. Prodej
dřeva je omezen velikostí lesních ploch a jejich věkem. Prodej pozemků je řešením
okamžitým, ale obec ztrácí pozemky (moc jich nemá) a nemá tak možnost v budoucnu
ovlivňovat vývoj obce na vlastním. A pro zajímavost, poplatky z hracího automatu, který
je v místní restauraci asi 15 let jsou za letošní rok ve výši 75 tisíc ( poplatek za herní
přístroj a % z provozu).
Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete se zastavit po domluvě za mnou na obci.
A také všude upozorňuji, jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Přikládám podanou žádost firmy Mariner.
Vážení zastupitelé obce Hrdějovice,
dovolujeme si Vás tímto požádat o projednání našeho podnikatelského záměru
v katastrálním území Vaší obce.
Naším záměrem je vybudovat provoz casina v plánované komerční zóně pod nákupním
centrem Makro. Předpokládaná zastavěná plocha casina je 600 m2s vlastním
parkovištěm na pozemku o výměře 2500 m2.
Specifikace provozu:
- vstup od 18-ti let
- u vchodu kontrola OP, oblečení a stavu zákazníků (zajišťuje stálá ostraha)
- pořádání pokerových turnajů a živá hra
- bez hudebních produkcí, úplné odhlučnění casina
- celý provoz, vchod a parkoviště pod kamerovým dohledem, hlídané vlastní parkoviště
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- casinové taxi zajišťující příjezd a odjezd hostů
Naše firma MARINER plus, a.s. je akciová společnost se základním kapitálem 30 mil.
Kč, se sídlem v Českých Budějovicích a je vlastněna pouze českými fyzickými osobami.
V současné době provozujeme např. v Českých Budějovicích casino Farao v multikině
Cinestar, Colosseum v KD Vltava a MARINER v Mercury centru. Naše provozy jsou
zaměřeny na náročnější klientelu s tomu odpovídající kvalitou provozu. Naším záměrem
je vybudovat plánované casino na úrovni ještě vyšší.
V rámci současně platné legislativy má obec možnost na svém území provoz casina
vyhláškou omezit nebo zcela zakázat. Vzhledem k plánované výši investice (v případě
Vašeho kladného postoje k našemu záměru) bychom požadovali jisté záruky, že nám
obec provoz vyhláškou neznemožní.
Přínos pro obec:
Předpokládaný roční daňový výnos pro obec (loterijní daň + pevné poplatky) bude činit
cca 3 – 4 miliony korun českých.
Provozovatelé casina se budou angažovat na kulturních a sportovních akcích v obci
formou reklamy nebo sponzorských příspěvků.
Provoz casina je primárně určen pro movitější klientelu. Lze předpokládat i profit jiných
komerčních aktivit (obchody, služby, ubytování) v obci.
Provoz casina se nijak negativně nedotkne kvality bydlení ani obchodních aktivit
v přilehlých oblastech, naopak bude znamenat nemalý finanční přínos obci.
Děkujeme za projednání naší záležitosti a jsme s pozdravem.
Aleš Grabmüller - předseda představenstva

Na závěr Vám všem přeji mnoho zdraví a pohody o Vánocích a po celý rok 2013.
S přáním pěkných dnů sepsala Ing. Jana Lepičová, starostka.
INFORMACE
11. – 12.1. 2013 přímá volba prezidenta ČR
V souladu se zákonem č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů bude na obecním úřadě v Hrdějovicích ve volební místnosti probíhat
přímá volba prezidenta ČR.
V případě, že se uskuteční ještě druhé kolo voleb, je termín stanoven na
25.– 26.1.2013.
*

Změny plateb za odpad v roce 2013
Obec od roku 2013 zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 550,-Kč na občana
a rok. Poplatek je splatný dle vyhlášky od 2.1.2013 do 15.2.2013.
*

Poplatky za psy uhraďte dle vyhlášky od 2.1. do 31. 3 2013.
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KULTURA – ZÁBAVA - SPORT

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V neděli 23. prosince 2012 v 17.00 hodin
Kaplička na Těšíně
*
Restaurace U Kadleců:
VÁNOČNÍ BRYČKA
26.12.2012
HASIČSKÝ PLES
12.1.2013
DĚTSKÝ KARNEVAL
19.1.2013
PLES TĚŠÍNSKÝCH KAMARÁDŮ
19.1.2013
BARÁČNICKÝ PLES
2.2.2013
PLES SPORTOVCŮ
2.3.2013
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