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Zápis 

z „2. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 13. března 2020, od 19:00 hodin, OÚ Hradiště.  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako „předsedající“). Přítomni byli 

čtyři zastupitelé, omluvena byla místostarostka Jana Helclová. Za veřejnost 3 osoby dle 

prezenční listiny. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v tomto znění:  

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 2. zasedání ZO Hradiště v roce 2020. 

3. Schválení zápisu z 1. zasedání  HO  Hradiště v roce 2020.  

4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace – určené na zajištění 

dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2020.“ 

5. Schválení „Návrhu územního plánu obce Hradiště.“ 

6. Schválení „Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 1/2020 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Hradiště.“ 

7. Schválení „OZV č. 2/2020 o místním poplatku z ubytovací kapacity.“ 

8. Seznámení s „Oznámením o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC 

Hradiště.“ 

9. Schválení „Smlouvy na opravu střechy po silných větrech s firmou Kuchta – 

Tomášek.“ 

10. Schválení „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 

0201489502 – č.p. 34.“ 

11. Výběr firmy na výměnu vodovodního potrubí. 

12. Schválení „Kupní smlouvy o převodu nemovitostí.“ (záměr byl vyvěšen 2.2. – 

24.2.2020 -  elektronická i úřední tabule).  

13. Schválení zájemce o pronájem místního pohostinství č. p. 34 a stanovení výše 

nájmu (Záměr byl vyvěšen 1.2. a svěšen 2.3.2020 elektronická i úřední tabule).  

14. Schválení návrhu „Smlouvy (v obecném znění) o dodávce pitné vody.“ 
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15. Seznámení se „Zápisem ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko 

konaného 20.2.2020.“ 

16. Schválení „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb o zpětném odběru 

použitého rostlinného oleje.“ 

17. Seznámení s výzvou kampaně „ Hodina země“ a účastí obce na této  akci. 

18. Seznámení se stavem příprav akce „Setkání Hradišť,“ kterou pořádá obec Dolní 

Hradiště. 

19. Seznámení s čištěním vodojemu v Březinách a s opatřeními v zásobování s vodou. 

20. Informace o usneseních vlády - krizového opatření k 13.3.2020, v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru  (označován jako SARS CoV-2).  

21. Různé: 

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 ze 1. zasedání ZO Hradiště.  

 

Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 1. zasedání ZO v roce 2020.  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace – určené na zajištění 

dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2020.“ 

Starosta zastupitele seznámil se smlouvou. Výše finanční dotace činí  1 118,- Kč pro rok 

2020.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace 

– určené na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje v roce 2020“ s výší 

účelové dotace 1 118 Kč pro rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení „Návrhu zadání územního plánu obce Hradiště.“ 

 Zastupitelé měli návrh k dispozici před jednáním. Starosta uvedl, že návrh zadání byl 

projednán se všemi dotčenými stranami. Starosta seznámil se změnami, z parcel určených 

k zastavění byly vyřazeny některé parcely.    

 

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Návrh zadání územního plánu obce Hradiště.“  

Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 

 

6. Schválení „Obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 1/2020 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.“ 

Vyhláška byla odeslána na MV ČR s připomínkami byla vrácena a starostou upravena 

podle připomínek aby byla v souladu se zákonem.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 

1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Hradiště.““  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 

 

7. Schválení „OZV č. 2/2020 o místním poplatku z ubytovací kapacity.“ 

MV ČR OZV nebyla  shledána v rozporu se zákonem. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „OZV č. 2/2020 o místním poplatku z ubytovací 

kapacity.“  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 

 

8. Seznámení s „Oznámením o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště.“  
 

 Přezkoumání hospodaření proběhne 6. dubna 2020. Zastupitelé byli seznámeni s tím, 

co k přezkoumání mají připravit. 

 

9. Schválení „Smlouvy na opravu střechy po silných větrech s firmou Kuchta – 

Tomášek.“ 

 

Oprava střechy bude provedena po předcházejících silných větrech, kdy došlo 

k narušení střešní krytiny. Byly také rozbity vylézáky na střechu, dojde k výměně jednoho 

trámu a k nákupu 50 ks náhradních střešních tašek. Cena 29 282 Kč. Včetně opravy 

vylézacích otvorů. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu na opravu střechy po silných 

větrech s firmou Kuchta – Tomášek.“ v ceně 29 282 Kč  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 
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10.  Schválení „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 

0201489502 – č.p. 34.“  

 

Po ukončení podnikání pana Hese Václava musela být sjednána nová smlouva o dodávce 

elektřiny. 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN č. 0201489502 – č.p. 34.“  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 

 

11. Výběr firmy na výměnu vodovodního potrubí. 

Starosta poptal tři firmy a ty zaslaly své nabídky na obec Hradiště:  

 David Krchov – Zemní práce, Na potocích 214, Radnice, cena 325 974,- Kč  vč. 

DPH 

 Instav bau s. r. o., Lhota pod Radčem 12, 316 385, 59 Kč vč. DPH 

 Bravos – Jaroslav Vonásek, Výstavba vodovodů a kanalizací   264 001,- Kč vč 

DPH 

 

Starosta podle cenové nabídky a svých zkušeností  navrhl vybrat firmu Bravos. 

 

Návrh usnesení 

   Zastupitelstvo obce Hradiště na základě předložených nabídek na výměnu vodovodního 

potrubí rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou Bravos - Jaroslav Vonásek, Výstavba 

vodovodů a kanalizací  s cenovou nabídkou 264 001 Kč vč DPH 

 

Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 1  

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 

 

12. Schválení „Kupní smlouvy o převodu nemovitostí.“ (záměr byl vyvěšen 2.2. – 

24.2.2020 -  elektronická i úřední tabule).  

 

Jedná se o p. č. 112/11 o výměře 4 088 m
2
 – lesní pozemek v katastru obce Čilá. Byl 

proveden úřední odhad, na základě tohoto odhadu byla stanovena cena prodeje o výši 

33 750 Kč. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Kupní smlouvu o převodu nemovitostí.“, cena 33 

750 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 11. bylo schváleno 

 

13. Schválení zájemce o pronájem místního pohostinství č. p. 34 (Záměr byl vyvěšen 1.2. 

a svěšen 2.3.2020 elektronická i úřední tabule). 
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Obec Hradiště obdržela pouze jednu nabídku – zájem projevil  jeden zájemce. 

Smlouva o pronájmu  bude ZO schvalovat na 3. zasedání ZO. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pronajmutí místního pohostinství.  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.  

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 

 

14. Schválení návrhu „Smlouvy (v obecném znění) o dodávce pitné vody.“  

 

Jedná se o obecné znění smlouvy, která bude uzavírána s odběrateli pitné vody. Vychází 

ze zákona.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh „Smlouvy (v obecném znění) o dodávce 

pitné vody.“  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.  

Usnesení č. 13. bylo schváleno. 

 

15.  Seznámení se „Zápisem ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko konaného 

20.2.2020.“ 

 

Starosta seznámil přítomné se zápisem ze Sněmu …. , který konal se v obci Přívětice. 

Bude možnost dotace na kompostéry. Přístup ke zdravotnictví – viselo na obecní tabuli. 

Rozpočet byl vyvěšen. 

16.  Schválení „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb o zpětném odběru 

použitého rostlinného oleje a tuků.“ 

Obsahem dodatku byla výše poplatku za likvidaci  tohoto odpadu  ve výši 500 Kč/rok.  

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb o 

zpětném odběru použitého rostlinného oleje,“ schvaluje také výši poplatku 500 Kč/rok. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.  

Usnesení č. 14. bylo schváleno. 

 

17.  Seznámení s výzvou kampaně „ Hodina země“ a účastí obce na této  akci. 

 

 Jedná se o vypnutí veřejného osvětlení 28.3.2020 v čase od 20:30 do 21:30 hod. 

Starosta navrhl  připojit se k akci. 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje připojení obce k akci „Hodina země“  - 28. 

března 2020 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.  

Usnesení č. 15. bylo schváleno. 
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18.  Seznámení se stavem příprav akce „Setkání Hradišť,“ kterou pořádá obec Dolní 

Hradiště. 

 

Koná se 31. července až 2. srpna 2020  Výše poplatku činí  2 000 Kč. Vstupné pro 

obyvatele 100 Kč, musí se přihlásit přihlásí se do 31.5.2020. 

 

19. Seznámení s čištěním vodojemu v Březinách a s opatřeními v zásobování s vodou. 

Starosta seznámil se situací, čištění vodojemu bude nutné kvůli znečištění při 

natlakování. Plánováno 19. - 20. března 2020. Pokud dojde ke změně, bude včas 

oznámena. 

20. Informace o usneseních vlády - krizového opatření k 13.3.2020, v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru  (označován jako SARS CoV-2).  

 

21. Různé 

 

 Akce Oslava– nutno odložit kvůli opatřením viz bod 20. 

 Situace s předáním pohostinství – stále nepředáno. 

 

 

Usnesení 

Ze „2. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 13. března 2020, od 19:00 hodin. 

 

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele. 

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání. 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 1. zasedání ZO v roce 2020.  

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace 

ve výši 1 118 Kč – určené na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje 

v roce 2020.“ 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Návrh zadání územního plánu obce Hradiště.“  

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) č. 

1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Hradiště.“  

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „OZV č. 2/2020 o místním poplatku z 

ubytovací kapacity.“ 

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu na opravu střechy po silných větrech 

s firmou Kuchta – Tomášek.“ v ceně 29 282,- Kč  

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN č. 0201489502 – č.p. 34.“  

10. Zastupitelstvo obce Hradiště na základě předložených nabídek na výměnu 

vodovodního potrubí schvaluje firmu  Bravos – Jaroslav Vonásek, výstavba vodovodů 

a kanalizací.  

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Kupní smlouvu o převodu nemovitostí.“ s p. 

Františkem Hájkem, cena 33 750,- Kč.  

12. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje pronajmutí místního pohostinství. 



 

7 
 

13. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh „Smlouvy (v obecném znění) o dodávce 

pitné vody.“  

14. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb 

o zpětném odběru použitého rostlinného oleje – výše ceny za likvidaci 500 Kč.“ 

15. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje připojení obce k akci „Hodina země“  28. 

března 2020 v čase 20:30 – 21:30 hod. 
 

Zápis byl vyhotoven dne 13.3. 2020 

 

Zapisovatel 

 
Ověřovatelé  

                                                                          

                      Starosta: Ing. Pavel Šubrt 

 


