Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
e-mail: obec.hradiste@rokycany.cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel.: +420732740525, IČ: 00573990
Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800, 94-5413381/0710 CZK

K čj.: H 1 – 13 – 1/2020
Počet listů:
Počet příloh: (počet stran: )

Zápis
z „1. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“
konaného 31. ledna 2020, od 19:00 hodin, místo: Obecní úřad.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako „starosta“). Přítomni byli
Pavel Šubrt, M. S Jana Helclová, V. Ch. J. K. byl omluven. Za veřejnost byly přítomny 2
osoby dle prezenční listiny.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu V. CH a M. S. a zapisovatelem Janu
Helclovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu V. Ch., M. S. a zapisovatelem
Janu Helclovou.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou
na úřední desce a na internetové stránce www.hradistenadberounkou.cz.
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2020.
3. Schválení „Zápisu z 8. zasedání ZO Hradiště v roce 2019.“
4. Seznámení s výsledkem „Metodického auditu“ konaného 27. 1. 2020.
5. Projednání a schválení „Žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje.“
6. Schválení „Smlouvy o dílo – oprava vodovodního potrubí v obci Hradiště“ s p.
Benešem Miroslavem
7. Schválení „Smlouvy o dílo – dodávka materiálu pro opravu vodovodního potrubí v
obci Hradiště“ s firmou BRAVOS obchod s. r. o. zastoupenou Jaroslavem
Vonáskem.
8. Sjednocení postupu pro budoucí opravu vodovodního řádu ze samospádového
vodojemu Pod díly k hlavnímu vodovodnímu řádu.
9. Schválení výměny kotle v místním pohostinství z důvodu prasknutí a jeho výměna,
použita objednávka.
10. Seznámení s „Vyrozuměním o provedení vkladu do katastru nemovitostí.“
11. Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání územního plánu, zveřejněna 7.
1. 2020.
12. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích.
13. Schválení „Rozpočtového opatření č. 1/2020.“
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14. Projednání „Záměru o pronájmu místního pohostinství.“
15. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu místního pohostinství.
16. Seznámení s 1. celostátním setkáním Hradišť a odsouhlasení účastnického
poplatku na toto setkání.
17. Projednání žádosti o odprodej p. č. 112/11 zapsaném na LV č. 5 v k. ú. Čilá.
18. Oznámení _ zahájení společného řízení a zahájení vodoprávního řízení k nakládání
s vodami.
19. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ –
spolek Lungta.
20. Schválení „Výroční zprávy o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování
informací“ podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů za rok 2019.
21. Seznámení s „Posouzením zákonnosti OZV 1, 2, 3, a 5/2019 obce Hradiště
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV.
22. Schválení „Inventarizace majetku a závazků za rok 2019.
23. Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2020 pro ZO ČSOP Rokycany.
24. Seznámení s Veřejnou vyhláškou – Opatřením obecné povahy Agentury ochrany
přírody a krajiny.
25. Schválení ceny za 1m3 a pevné částky za odběr vody v roce 2020.
26. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
systému územní identifikace, adres a nemovitostí.“
27. Různé:
- seznámení s nákupem smuteční vlajky a dvou dřevěných tyčí k vlajkám,
- informace k vyvěšování státní vlajky při státním smutku
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu z 8. zasedání roku 2019 ZO Hradiště.
Starosta zopakoval závěr ze zasedání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 8. zasedání ZO z roku 2019.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Seznámení s výsledkem „Metodického auditu“ konaného 27. 1. 2020.
Starosta seznámil přítomné s výsledkem „Metodického auditu“.
5. Projednání a schválení „Žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje.“
Starosta seznámil přítomné s možností žádosti o dotaci ve výši Kč 360 tis. na opravu
horní části vodovodu (Březiny). Nikdo z přítomných nevznesl námitku.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.“
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Starosta byl pověřen podáním žádosti.
6. Schválení „Smlouvy o dílo – oprava vodovodního potrubí v obci Hradiště“ s panem
M. Benešem.
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Smlouvu o dílo – oprava vodovodního
potrubí v obci Hradiště s p. B. M. ve výši Kč 39.725,-. Nikdo z přítomných nevznesl
námitku.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Schválení „Smlouvy o dílo – dodávka materiálu pro opravu vodovodního potrubí v
obci Hradiště“ s firmou BRAVOS obchod s. r. o.
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Smlouvu o dílo – oprava vodovodního
potrubí v obci Hradiště ve výši Kč 57.556,98. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Sjednocení postupu pro budoucí opravu vodovodního řádu ze samospádového
vodojemu Pod díly k hlavnímu vodovodnímu řádu.
Starosta seznámil přítomné s možnostmi budoucího řešení. Uvedl, že je možné pokusit
se o odkoupení pozemků přes které vede vodovod nebo vyjednat věcné břemeno, další
možností by byl souhlas s majiteli s položením vodovodu. Dodal, že se ještě nabízí
možnost odkoupení jen té části pozemků přes které vede vodovodní potrubí. ZO zatím o
možnostech řešení nerozhodli. Starosta ještě k tomu uvedl, že ač se to nezdá ale mnoho
času nezbývá, protože i toto potrubí je narušené a protéká.
9. Schválení výměny kotle v místním pohostinství z důvodu prasknutí a jeho výměna,
formou objednávky.
- pořízení kotle - Kč 26.829,- materiál, nemrznoucí směs a práce Kč 9.949,- celková cena – Kč 39.778,Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu kotle v místním pohostinství ve výši uvedených
nákladů Kč 39.778,-.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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10. Seznámení s „Vyrozuměním o provedení vkladu do katastru nemovitostí.“
Starosta seznámil zastupitelstvo s informací o provedení vkladu do katastru
nemovitostí v souvislosti s koupí pozemků p. č. 547 (83 m2), 1095/1 (18 031 m2) a 963
(1 716 m2) od skupiny vlastníků tzv. „starousedlých“ v roce 2019.
11. Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání územního plánu byla
zveřejněna 7. 1. 2020.
Starosta seznámil zastupitelstvo s Veřejnou vyhláškou a datem zveřejnění. Starosta
uvedl, že předpokládá, že ZO se s touto vyhláškou seznámili.
12. Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích.
Starosta seznámil zastupitelstvo s Veřejnou vyhláškou a datem zveřejnění.
13. Schválení „Rozpočtového opatření č. 1/2020.“
Starosta seznámil zastupitelstvo s prvním rozpočtovým opatřením v roce 2020.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2020.“
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
14. Projednání „Záměru - pronájem místního pohostinství.“
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem pronajmout místní pohostinství. ZO
pověřili starostu se zpracováním a vyvěšením záměru o pronájmu místního pohostinství.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyvěšení „Záměru – pronájem místního
pohostinství.“
Starosta byl pověřen vyvěšením záměru.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
15. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu místního pohostinství.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodloužení pronájmu místního pohostinství
z důvodu nevyklizení objektu a okolí v dohodnutém čase.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo prodloužení pronájmu místního
pohostinství.
Ale umožní původnímu nájemci časový prostor na úklid pohostinství do doby vyklizení
a předání bez nájemní smlouvy z objektivních důvodů:
 havárie vody v obci omezila původnímu nájemci hlavní prostředek potřebný pro
úklid, tj. vodu
 Původní nájemce nebude využívat objekt k podnikání, tj. nebude provozovat
pohostinství. Pouze zajistí vyklizení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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16. Seznámení s 1. celostátním setkáním Hradišť a odsouhlasení účastnického poplatku
na toto setkání.
Starosta seznámil zastupitelstvo s termínem 1. celostátního setkání Hradišť v obci
Dolní Hradiště v termínu od 31. 7. 2020 do 2. 8. 2020. Účastnický poplatek pro obec činí
Kč 2.000,-.
Více o samotné akci lze nalézt na oficiálních stránkách obce Dolní Hradiště:
http://www.dolnihradiste.cz/(http://www.dolnihradiste.cz/aktualne/kalendarakci/1celostatni-setkani-hradist-38_13cs.html)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo účastnický poplatek ve výši Kč 2.000,- na 1. celostátní
setkání Hradišť.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

17. Projednání žádosti o odprodej pozemku p. č. 112/11 zapsaném na LV č. 5 v k. ú.
Čilá.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o odprodej p. č. 112/11 zapsaném na LV č. 5 v
k. ú. Čilá o výměře 4088 m2. Jedná se o lesní pozemek. ZO pověřili starostu
zpracováním záměru a jeho vyvěšením
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru o odprodej pozemku p. č. 112/11
zapsaném na LV č. 5 v k. ú. Čilá.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Starosta byl pověřen vyvěšením záměru.
18. Oznámení - zahájení společného řízení a zahájení vodoprávního řízení k nakládání s
vodami.
Starosta seznámil zastupitelstvo se zahájením společného řízení a zahájení vodoprávní
řízení k nakládání s vodami tj. výstavbou studny na pozemku p. č. 264/8
19. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ –
spolek Lungta.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ – spolek Lungta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo účast na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

20. Schválení „Výroční zprávy o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování informací“
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů za rok 2019.
Starosta předložil zastupitelstvu „Výroční zprávu o činnosti obce Hradiště v oblasti
poskytování informací“. Seznámil zastupitelstvo s příklady.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo„ Výroční zprávu o činnosti obce Hradiště v oblasti
poskytování informací“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

21. Seznámení s „Posouzením zákonnosti OZV 1, 2, 3, a 5/2019 obce Hradiště odborem
veřejné správy, dozoru a kontroly MV.“
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky posouzení zákonnosti OZV, které byly
předloženy odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV. Nebyly nalezeny závady, OZV
jsou platné.
22. Schválení „Zápisu Inventarizace majetku a závazků za rok 2019.“
Starosta předložil zastupitelstvu Inventarizaci majetku a závazků za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo „Zápis Inventarizace majetku a závazků za rok 2019.“
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Pozn.: Zápisy jsou k dispozici na obecním úřadě.

23. Projednání žádosti o finanční příspěvek na rok 2020 pro ZO ČSOP Rokycany.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o finanční příspěvek na rok 2020 pro ZO
ČSOP Rokycany. Jedná se o pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody. Jeho
aktivity jsou zastupitelstvu známy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 2.000,- pro ZO ČSOP
Rokycany.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

24. Seznámení s Veřejnou vyhláškou – Opatřením obecné povahy Agentury ochrany
přírody a krajiny.
Starosta seznámil zastupitelstvo s Veřejnou vyhláškou – Opatřením obecné povahy
Agentury ochrany přírody a krajiny.
25. Schválení ceny za 1m3 a pevné částky za odběr vody v roce 2020.
Starosta předložil zastupitelstvu kalkulaci ceny za 1m3 za odběr vody a návrh pevné
částky pro rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenu za 1m3 ve výši Kč 20,- a pevnou část ve výši Kč
150,- za odběr vody v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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26. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do systému
územní identifikace, adres a nemovitostí.“
Starosta předložil Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení
zápisů údajů do systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
27.

Různé.
- seznámení s nákupem smuteční vlajky a dvou dřevěných tyčí k vlajkám,
- informace k vyvěšování státní vlajky při státním smutku
Závěrem starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení
z
z „1. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“
konaného 31. ledna 2020, od 19:00 hodin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu V. Ch. a M. S. a zapisovatelem
Janu Helclovou.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 8. zasedání obce roku 2019.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje.“
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Smlouvu o dílo – oprava vodovodního potrubí
v obci Hradiště s p. B. M. ve výši Kč 39.725,-.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Smlouvu o dílo – oprava vodovodního potrubí
v obci Hradiště s f. Bravos ve výši Kč 57.556,98.
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu kotle v místním pohostinství ve výši - pořízení
kotle, práce, ostatní materiál, doprava – Kč 39.778,-.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočtové opatření č. 1/2020.“
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyvěšení „Záměru – pronájem místního
pohostinství.“
Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo prodloužení pronájmu místního pohostinství.
Zastupitelstvo umožní původnímu nájemci časový prostor na úklid pohostinství do
doby vyklizení a předání bez nájemní smlouvy z objektivních důvodů: havárie vody
v obci omezila původnímu nájemci hlavní prostředek potřebný pro úklid, tj. vodu.
Původní nájemce nebude využívat objekt k podnikání, tj. nebude provozovat
pohostinství. Pouze zajistí vyklizení.
Zastupitelstvo obce schválilo účastnický poplatek ve výši Kč 2.000,- na 1. celostátní
setkání Hradišť.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru o odprodej pozemku p. č. 112/11
zapsaném na LV č. 5 v k. ú. Čilá.
Zastupitelstvo obce neschválilo účast na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
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Zastupitelstvo obce schválilo„ Výroční zprávu o činnosti obce Hradiště v oblasti
poskytování informací“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů za rok 2019.
15.
Zastupitelstvo obce schválilo „Zápis Inventarizace majetku a závazků za rok 2019.“
16.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 2.000,- pro ZO ČSOP
Rokycany.
17.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu za 1m3 ve výši Kč 20,- a pevnou část ve výši Kč
150,- za odběr vody v roce 2020.
18.
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů
údajů do systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Zápis byl vyhotoven 31. ledna 2020
14.

Zapisovatel: Jana Helclová v. r.
Ověřovatelé nemají připomínky

Starosta: Pavel Šubrt v. r.
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