
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 

 

Zápis 

z „8. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 20. prosince 2019, 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. D. byl omluven pro nemoc. 

       

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu V. Ch., 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.  

Starosta navrhl doplnit program o body 13 – Žádost o finanční příspěvek – Provoz 

a činnost centra pro zdravotně postižené v Rokycanech. 14 – Seznámení s výsledky 

rozborů vody. 15 -  Projednání uzavření dohod s neuvolněnými zastupiteli a projednání 

výše odměn na Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 2020. 16 – 

projednání prodloužení smlouvy o sdružení prostředků pro SDH s obcí Podmokly. 17. 

Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zbiroh. 18 - Schválení smlouvy: 

Kupní smlouva o převodu nemovitostí. 

     Bod číslo 13 z „Pozvánky ..“ posunout na bod 19. 

  

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 8. zasedání ZO Hradiště 

3. Schválení „Zápisu ze 7. zasedání ZO Hradiště.“ 

4. Schválení „Rozpočtu  - příjmy na rok 2020.“ 

5. Schválení „Rozpočtu – výdaje na rok 2020.“ 

6. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025.“ 

7. Schválení  Obecně závazných vyhlášek (OZV): 

- OZV č. 1/2019 obce Hradiště stanovující systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 

na území obce Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem dle 

vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 

v platném znění. 
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- OZV č. 2/2019 obce Hradiště o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

-  OZV č. 3/2019 obce Hradiště o místním poplatku ze psů. 

-  OZV č. 5/2019 obce Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

8.    Schválení „Rozpočtového opatření č. 7/2019. 

9.    Projednání vydání Obecně závazných vyhlášek (OZV): 

         -   OZV č. 4/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

         - OZV č. 6/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve 

dvousložkové formě. 

10. Informace o legislativních změnách v odměňování členů zastupitelstev, novela 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků.  

       -  Projednání výše odměn zastupitelů obce Hradiště. 

       -  Projednání výše odměn na Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 

2020. 

11.  Projednání a případné schválení připojení se k dotaci do 126. výzvy OPŽP za MR 

Radnicko. 

12. Seznámení se zápisem sněmu členských obcí MR Radnicko konaného 21. 11. 

2019.  

13. Žádost o finanční příspěvek – Provoz a činnost centra pro zdravotně postižené 

v Rokycanech.  

14. Seznámení s výsledky rozborů vody.  

15. Souhlas s uzavřením dohod o provedení prací s neuvolněnými zastupiteli.  

16. Projednání prodloužení smlouvy o sdružení prostředků pro SDH Podmokly. 

17. Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zbiroh.  

18. Schválení smlouvy: Kupní smlouvy o převodu nemovitostí. 

19.  Různé. 

 

K návrhu programu nebyly vzneseny jiné 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 ze 7. zasedání ZO Hradiště.  

 

Starosta zopakoval závěr ze zasedání. 

      Návrh usnesení 

      Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 7. zasedání ZO.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Schválení „Rozpočtu  - příjmy na rok 2020.“ 

Starosta seznámil přítomné s  Rozpočtem – příjmy na rok 2020 a vysvětlil jednotlivé 

položky příjmů. Nikdo z přítomných nevznesl námitku. 

       Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet na rok 2020 s příjmy ve výši 971 000,- 

Kč.  



 

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

 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení „Rozpočtu  - výdaje na rok 2020.“ 

Starosta seznámil přítomné s  Rozpočtem – výdaje na rok 2020 a vysvětlil jednotlivé 

položky výdajů. Nikdo z přítomných nevznesl námitku. 

       Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočet na rok 2020 s výdaji ve výši 

1 025 600,- Kč.“  

Rozpočet byl navržen jako nevyrovnaný s vyššími výdaji než příjmy. Výdaje budou 

vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem fin. 

prostředků z účtu ČNB. 

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

 Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025.“ 

Starosta seznámil přítomné s obsahem „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 

– 2025“ a vysvětlil jednotlivé položky. Nikdo z přítomných nevznesl námitku. 

       Návrh usnesení 

       Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 

2025.“ 

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

 Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Projednání vydání Obecně závazných vyhlášek (OZV). 

- OZV č. 1/2019 obce Hradiště stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce 

Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění. 

- OZV č. 2/2019 obce Hradiště o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

- OZV č. 3/2019 obce Hradiště o místním poplatku ze psů. 

- OZV č. 5/2019 obce Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Zastupitelé OZV obdrželi e-mailovou poštou v dostatečném předstihu před jednáním 

ZO 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje - OZV č. 1/2019 obce Hradiště stanovující 

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

komunálních odpadů vznikajících na území obce Hradiště, včetně nakládání se 

stavebním odpadem dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o 

Katalogu odpadů, v platném znění. 

 OZV č. 2/2019 obce Hradiště o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů. 

 OZV č. 3/2019 obce Hradiště o místním poplatku ze psů.  

 OZV č. 5/2019 obce Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

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

 Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 



 

8. Schválení „7. Rozpočtového opatření.“. 

Starosta seznámil přítomné s obsahem 7. rozpočtového opatření a vysvětlil jednotlivé 

položky. Nikdo z přítomných nevznesl námitku. 

       

 Návrh usnesení 

       Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2019.  

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

 Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Projednání vydání Obecně závazných vyhlášek (OZV). 

-  OZV č. 4/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

-  OZV č. 6/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vydání OZV č. 4/2019 o místním poplatku z 

ubytovací  kapacity a OZV č. 6/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve 

dvousložkové formě. Ukládá starostovi obce jejich zpracování. 

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

 Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10. Projednání výše odměn zastupitelů obce Hradiště a projednání výše odměn na 

Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 2020. 

Starosta seznámil zastupitele s Informací o legislativních změnách v odměňování členů 

zastupitelstev, novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků a navrhl výši odměn na Dohody o provedení práce za 

jednotlivé služby pro r. 2020.  

Nikdo neměl připomínky. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje výši odměn zastupitelů obce Hradiště a výši 

odměn  při uzavírání Dohod o provedení práce pro rok 2020 
Jedná se o: 

1/ pravidelné odměny na DPP - uvádí se daň srážková: 

Chlorace pitné vody – 1.200,- Kč ročně ve dvou splátkách (měsíce V., X.) 

Vedení kroniky – 1.800,- Kč ročně. 

Úklid OÚ – 600,- Kč ročně ve dvou splátkách (V. a X. měsíc) 

Účetní obce - 3 300,- Kč měsíčně (Dohoda o provedení práce s platností od 1. 2. 

2020). 

Pokladní – 1.000,- Kč měsíčně. 

2/ výplaty paušálních částek: 

Příspěvek za pohonné hmoty - obchod Podmokly … 250,- Kč měsíčně 

Paušální částka pro správce – zabezpečení dvora za Obecním úřadem – 300,- Kč 

měsíčně 

Náhrada za používání soukromého telefonu pro účely obce: 

- starosta obce – 250,- Kč měsíčně 

- místostarostka – 200,- Kč 1x za 3 měsíce, 

- účetní – 200,- Kč 1x za 3 měsíce, 

- pokladní – 200,- Kč 1x za 3 měsíce. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 



 

11. Projednání a případné schválení připojení se k dotaci do 126. výzvy OPŽP za MR 

Radnicko. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s dotační výzvou – koupě velkoobjemového 

kontejner. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje připojení se k dotační výzvě – koupě 

velkoobjemového kontejneru na železo. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12.  Seznámení se „Zápisem Sněmu členských obcí MR Radnicko z 21. 11. 2019.“  

Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné se Zápisem Sněmu členských obcí 

Mikroregionu Radnicko ze dne 21. 11. 2019. 

 

13. Žádost o finanční příspěvek – Provoz a činnost centra pro zdravotně postižené 

v Rokycanech.  

 

         Starosta navrhl  poskytnut dar na Provoz a činnost centra pro zdravotně postižené v 

Rokycanech ve výši Kč 2 000,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč na Provoz a 

činnost centra pro zdravotně postižené v Rokycanech. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

14. Seznámení s výsledky rozborů vody. 

 
Starosta seznámil zastupitele s výsledky rozborů vody v obci Hradiště. Voda 

v  obecním vodovodu (měřeno v č. 25) vyhovuje Vyhlášce 252/2004 Sb. ve stanovených 

ukazatelích. 

Voda v  č. p. 29, studna u č. p. 5 nevyhovuje Vyhlášce 252/2004 Sb. v těchto 

ukazatelích escherisia coli, koliforní bakterie. Oznámení bylo vyvěšeno 16.12.2019 na 

úřední desce a zároveň bylo zveřejněno na www stránce obce. 

 

15. Souhlas s uzavřením dohod o provedení práce s neuvolněnými zastupiteli  

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření dohod o provedení práce s neuvolněnými 

zastupiteli:  

V. Ch. 

Ing. Pavlem Šubrtem 

M. S.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření dohod o provedení práce 

neuvolněnými zastupiteli V. Ch., Pavlem Šubrtem a M. S.. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 



 

16. Projednání prodloužení smlouvy o sdružení prostředků na činnost jednotky SDH 

Podmokly 

Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení „Prodloužení smlouvy o sdružení 

prostředků na činnost jednotky SDH obcí Podmokly. Smlouva se prodlužuje na dobu 

určitou od 1.1.2020 do 31.12.2022. Paušální roční poplatek bude činit 7 000,- Kč 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy o sdružení prostředků na činnost 

jednotky SDH Podmokly s paušálním ročním poplatkem 7 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

17. Schválení „Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisu údajů do info 

systému RÚIAN s městem Zbiroh  

 

Starosta předložil zastupitelstvu výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva města 

Zbiroh ze dne 11.12.2019. Zastupitelstvo města Zbiroh schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu 

s obcí Hradiště o zabezpečení provedení zápisů do info systému RUIAN. Úhrada nákladů  

za každý provedený zápis do RUIAN bude ve výši 200,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu 

neurčitou.   

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu s městem Zbiroh“ o zabezpečení 

provedení zápisu údajů do info systému RÚIAN.  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

18. Schválení smlouvy: „Kupní smlouva o převodu nemovitostí.“ 

  Starosta opětovně seznámil zastupitele s „Kupní smlouvou o převodu nemovitostí.“ 

Jedná se o odkoupení pozemků p. č. 547 (83 m
2
), 1095/1 (18 031 m

2
) a 963 (1 716 m

2
) za 

dohodnutou kupní cenu 51 126,-Kč. Od jedenácti vlastníků tzv. starousedlých. Dále 

starosta uvedl, že pozemky jsou pro obec důležité. Na pozemku p. č. 1095/1 se nachází 

samospádový vodojem a na pozemku  p. č. 547 se nachází část hospodářského dvora OÚ.  

P. č. 963 se nachází bezprostředně v blízkosti MK Hradiště – Zvíkovec. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Kupní smlouvu o převodu nemovitostí“ za dohodnutou 

kupní cenu 51 126.- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

Starosta byl pověřen podpisem smlouvy. 

19.    Různé. 

      Starosta seznámil zastupitele: 

     - s možnostmi chemického odbahňování rybníka na návsi, 

     - s výší finančních prostředků na účtech obce, 

     - se zahájením inventarizace, uvedl, že se můžou vyskytnout problémy při kontrole objektu 

č. p. 34, předání místního pohostinství od pronajímatele, 

 

   Závěrem starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 



 

 

 

Usnesení 

z 

 „8. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 20. prosince 2019, od 19:00 hodin. 

 
1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu V. Ch. a M. S. a zapisovatelem 

Janu Helclovou. 

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání. 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze  7. zasedání ZO  Hradiště. 

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet na rok 2020 s výší příjmů 971 000,- 

Kč. 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet na rok 2020 s výší výdajů 

1 025 600,- Kč. 

Rozpočet byl navržen  jako nevyrovnaný s vyššími výdaji než příjmy. Výdaje budou 

vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem fin. 

prostředků z účtu ČNB. 

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 

2025. 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje  

- OZV č. 1/2019 obce Hradiště stanovující systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce 

Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění,  

- OZV č. 2/2019 obce Hradiště o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů,  

- OZV č. 3/2019 obce Hradiště o místním poplatku ze psů a  

- OZV č. 5/2019 obce Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného  

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 2019. 

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vydání:  

-   OZV č. 4/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

-  OZV č. 6/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové 

formě. 

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje stanovení výše odměn zastupitelů a výše 

odměn na Dohody o provedení práce za jednotlivé druhy prací a výplaty paušálních 

částek pro rok 2020.  

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje připojení se k dotaci do 126. výzvy OPŽP za 

MR Radnicko – koupě velkoobjemového kontejneru. 

12. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč 2 000,- Kč pro 

provoz a činnost centra pro zdravotně postižené v Rokycanech. 

13. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření dohod o provedení práce s 

jednotlivými neuvolněnými zastupiteli. 

14. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje prodloužení „Smlouvy o sdružení prostředků 

na činnost jednotky SDH Podmokly.“ 

15. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy s městem 

Zbiroh“ o zabezpečení provedení zápisů do info systému RUIAN (Registr územní 

identifikace, adres a nemovitostí). 



 

16. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Kupní smlouvu o převodu nemovitostí.“ 

Předmětem smlouvy je koupě p. č.  547, 1095/1 a 963 obcí za dohodnutou kupní cenu 

51 126,- Kč. 

 

Zápis byl vyhotoven 20. prosince 2019 

 
Zapisovatel:  Jana Helclová v. r. 

 

Ověřovatelé nemají připomínky: M. S. v. r.             

                                                       

                                                      V. Ch. v. r. 

                                                                           

                                                                                      

                                        Starosta: Pavel Šubrt v. r.  

 


