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Zápis 

Z „3. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 22. května 2020, od 19:00 hodin, v obecním úřadě v Hradišti.  

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 

Pavel Šubrt, J. D., V. Ch., Jana Helclová, omluvena byla M. S.. Za veřejnost 2 osoby dle 

prezenční listiny. 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu V. Ch. a Janu Helclovou a zapisovatelem 

J. D.. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu V. Ch. a Janu Helclovou. a 

zapisovatelem J. D. 

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

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl rozšíření programu o 

tyto body:  

17.  Žádost o pronájem pozemku 1035, 3,5m pí. L.V.  

18.  Návrh na zvýšení limitu na RO pro starostu na 100 000Kč. 

19.  Zvýšení odměny na chloraci a údržbu vodovodu. 

20.  Informace o akce „Setkání hradišť“. 

21.  Seznámení - kolaudace schodů v hostinci. 

22.  Seznámení – volby do zastupitelstva plzeňského kraje.  

Původní bod č. 17 různé zařazen jako bod č. 23. 

 

Program 3. zasedání ZO Hradiště: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 3. zasedání ZO Hradiště v roce 2020. 

3. Schválení zápisu z 2. zasedání  HO  Hradiště v roce 2020.  

4. Schválení „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště.“ 

5. Schválení „Návrhu závěrečného účtu za rok 2019.“  

6. Schválení „Návrhu účetní závěrky za rok 2019.“ 

7. Projednání „Žádosti o přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2020“ a 

zároveň „Žádosti o provedení Metodické dohlídky za rok 2020.“ 

8. Schválení „2. Rozpočtového opatření v roce 2020.“ 

9. Projednání „Záměrů“ obce Hradiště o odkoupení p. č. 1061 o výměře 375 m
2
 a 

prodeje p. č. 1 320 o výměře 380 m
2
. 

10. Projednání „Záměrů“ obce Hradiště o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m
2
 a p. 

č. 1056 o výměře 700 m
2
, dále prodeje p. č. 901 o výměře 3 136 m

2
. 

11. Schválení Smlouvy o pronájmu místního pohostinství č. p 34“ s novým nájemcem. 

12. Projednání žádosti o finanční podporu „ Linky bezpečí.“ 

13. Projednání žádosti o dotaci na kompostéry (dotace ve výši 85 %). 

mailto:obec.hradiste@rokycany.cz
http://www.hradistenadberounkou.cz/


 

2 
 

14. Projednání objednávky pro poskytování služeb provozované společností Konzulta 

Brno a. s – InfoKanál. 

15. Posouzení „Dohody o pořízení panoramatických snímků obce Hradiště a jejího 

okolí“  s firmou AMIDO – letecké snímky s. r. o. 

16. Schválení zápisu do „Kroniky obce Hradiště za rok 2019.“ 

17. Žádost o pronájem pozemku 1035, 3,5m.  

18. Návrh na zvýšení limitu na RO pro starostu na 100 000 Kč. 

19. Zvýšení odměny na chloraci a údržbu vodovodu. 

20. Informace o akci „1. celostátní setkání Hradišť.“ 

21. Seznámení - kolaudace schodů v hostinci. 

22. Seznámení – volby do zastupitelstva Plzeňského kraje.  

23. Různé 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

      Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání rozšířený o body 

17 - 23. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu ze 2. zasedání ZO Hradiště.  

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

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 2. zasedání ZO v roce 2020.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Schválení „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště.“ 

Starosta seznámil ZO se zprávou. Nebyly zjištěny nedostatky. 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

ÚSC Hradiště“ 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení návrhu „Závěrečného účtu“ a „Účetní závěrky“ za rok 2019. 

ZO měli možnost se seznámit s Návrhem závěrečného účtu a Účetní závěrky za rok 

2019.  Schválený Návrh ………. bude vyvěšen na úřední tabuli a na  

www.hradistenadberounkou. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Návrh závěrečného účtu“ a „Účetní závěrku“ za 

rok 2019.“  
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Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0. 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 

 

6. Projednání „Žádosti o přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2020“ a 

zároveň „Žádosti o provedení Metodické dohlídky za rok 2020.“ 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC 

Hradiště za rok 2020“ a zároveň podání „Žádost o provedení Metodické dohlídky za rok 

2020“ KÚ Plzeňského kraje. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště 

za rok 2020“ a „Žádost o provedení Metodické dohlídky za rok 2020“ KÚ Plzeňského 

kraje.  

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

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 

 

7. Schválení „2. Rozpočtového opatření v roce 2020.“ 

ZO bylo seznámeno s 2. Rozpočtovým opatřením v roce 2020 v plném rozsahu. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „2. Rozpočtové opatření v roce 2020.“ 

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

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 

 

8.  Projednání „Záměrů“ obce Hradiště o odkoupení p. č. 1061 o výměře 375 m2 a 

prodeje p. č. 1320 o výměře 380 m2. 

 

V souladu s pověřením ZO vstoupil starosta do jednání s majiteli o odkoupení 

pozemků přes které vede obecní vodovodní řád. Jedná se o pozemek p. č. 1061 od 

vodojemu Pod Díly ke komunikaci od obce Hradiště k obci Čilá.  

Dále prodej pozemku obce Hradiště p. č. 1320.  

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru obce Hradiště o odkoupení 

p. č. 1061 o výměře 375 m2 a zveřejnění záměru prodeje p. č. 1320 o výměře 380 m2.  

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

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 

 

9. Projednání „Záměrů“ obce Hradiště o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. 

č. 1056 o výměře 700 m2, dále prodeje p. č. 901 o výměře 3 136 m2 

 

V souladu s pověřením ZO vstoupil starosta do jednání s majiteli o odkoupení 

pozemků přes které vede obecní vodovodní řád. Jedná se o pozemky p. č. 1057 a 1056 od 

vodojemu Pod Díly ke komunikaci od obce Hradiště k obci Čilá.  

Dále prodej pozemku obce Hradiště p. č. 901.  
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Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru obce Hradiště o odkoupení 

p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056 o výměře 700 m2, a zveřejnění záměru prodeje 

p. č. 901 o výměře 3 136 m2.  

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

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 

 

10. Schválení „Smlouvy o pronájmu místního pohostinství č. p. 34“ s novým 

nájemcem. 

 

ZO schvaluje „Smlouvu o nájmu  nebytových prostor – místní pohostinství č. p. 34“  

od 1.6.2020  do 31.12.2021, za nájemné 500 Kč měsíčně, s možností pravidelné obnovy 

smlouvy. Ke smlouvě nebyly vzneseny závažnější dotazy.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o nájmu  nebytových prostor – 

místní pohostinství č. p. 34“  od 1.6.2020  do 31.12.2021, za nájemné 500 Kč měsíčně, 

s možností pravidelné obnovy smlouvy. 

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

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 

 

11. Projednání žádosti o finanční podporu „ Linky bezpečí.“ 

ZO souhlasí s finanční podporou pro Linku bezpečí ve výši 2 000 Kč. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s finanční podporou  „Linky bezpečí“ ve výši 

2 000 Kč.  

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0. 

Usnesení č. 11. bylo schváleno. 

 

12. Projednání žádosti o dotaci na kompostéry (dotace ve výši 85 %) 

Obec se připojuje k žádosti o dotaci na kompostéry organizováno Mikroregionem 

Radnicko.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí, aby se obec připojila k žádosti o dotaci na 

kompostéry organizované mikroregionem Radnicko.  

 

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

Usnesení č. 12. bylo schváleno 

 

13. Projednání objednávky pro poskytování služeb provozované společností Konzulta 

Brno a. s – InfoKanál.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce dává souhlas se závaznou objednávkou pro poskytování služeb 

provozované společností Konzulta Brno a.s. 
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Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.  

Usnesení č. 13. bylo schváleno. 

 

14. Posouzení „Dohody o pořízení panoramatických snímků obce Hradiště a jejího 

okolí“  s firmou AMIDO – letecké snímky s. r. o. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště vyslovuje souhlas s dohodou o pořízení panoramatických 

snímků obce Hradiště a jejího okolí“  s firmou AMIDO – letecké snímky s. r. o.  

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

Usnesení č. 14. bylo schváleno. 

 

15.  Schválení zápisu do „Kroniky obce Hradiště za rok 2019.“ 

ZO byli seznámeni s návrhem předem. Znění zápisu do kroniky obce Hradiště bylo 

zastupitelům elektronicky. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis do „Kroniky obce Hradiště za rok 2019.“  

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

Usnesení č. 15. bylo schváleno. 

 

16.  Žádost o pronájem části pozemku 1035. 

 

Na obecní úřad byla podána žádost na pronájem části pozemku p. č. 1035. Jedná se o 

velikost plochy cca 3,5 m
2
. 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část (3,5 m
2
) 

pozemku p. č. 1035.  

 

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

Usnesení č. 16. bylo schváleno. 

 

17.  Návrh na zvýšení limitu na RO pro starostu na 100 000Kč. 

Starosta dal na zvážení možnost zvýšení limito na RO pro starostu obce do výše 100 

tisíc Kč. Zastupitelé se dohodli, že na příští schůzi se tento návrh opět projedná. 

 

18. Zvýšení odměny na chloraci a údržbu vodovodu. 

 

Starosta navrhl zvýšení odměny na 2 000 Kč. Odměna za chloraci je vyplácena jednou 

za půl roku 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zvýšením odměny za chloraci vody na 2 000 

Kč za půl roku.  

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0.  

Usnesení č. 17. bylo schváleno. 
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19. Informace k akci „Setkání hradišť.“ 

Plánovaná akce se bude konat, obec zaplatí poplatek.  

 

20. Seznámení - proběhla kolaudace schodů v hostinci. 

 

21. Seznámení – volby do zastupitelstva plzeňského kraje.  

 

 

22. Různé: 

 

-   Čištění vodovodního řádu 25.5.2020. 

- Čištění vodojemu ve dnech 26. a 27.5.2020. Obec bude zásobována vodou ze 

samospádového vodojemu Pod Díly. V tomto období může dojít k výpadkům 

zásobování vodou.  

  - Starosta seznámil se situací kolem komunálního odpadu (rostoucí cena za kontejner, 

přístupnost kontejneru, nekázeň obyvatel a chatařů, odpad od osob, které nejsou 

místní). Požádal ZO, aby se nad tímto problémem zamysleli.  

Usnesení 

Ze „3. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 22. května 2020, od 19:00 hodin. 

 

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele. 

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání rozšířený o body 

17-23. 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 2. zasedání ZO v roce 2020. 

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

ÚSC Hradiště“ 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh „Závěrečného účtu“ a „Účetní závěrky“ 

za rok 2019“ 

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Žádost o přezkoumání hospodaření ÚSC 

Hradiště za rok 2020“ a „Žádost o provedení Metodické dohlídky za rok 2020.““  

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „2. Rozpočtové opatření v roce 2020.“ 

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru obce Hradiště o odkoupení 

p. č. 1061 o výměře 375 m2 a zveřejnění záměru prodeje p. č. 1320 o výměře 380 m2.  

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru obce Hradiště o odkoupení 

p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056 o výměře 700 m2, a zveřejnění záměru 

prodeje p. č. 901 o výměře 3 136 m2.  

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o nájmu  nebytových prostor – 

místní pohostinství č. p. 34“  od 1.6.2020  do 31.12.2021, za nájemné 500 Kč měsíčně. 

 
11. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se žádostí o finanční podporu „Linky bezpečí“ 

ve výši 2 000 Kč.  
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12. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí, aby se obec připojila k žádosti o dotaci na 

kompostéry organizované Mikroregionem Radnicko.  

13. Zastupitelstvo obce souhlasí se závaznou objednávkou pro poskytování služeb 

provozované společností Konzulta Brno a.s. 

14. Zastupitelstvo obce Hradiště vyslovuje souhlas s dohodou o pořízení panoramatických 

snímků obce Hradiště a jejího okolí“  s firmou AMIDO – letecké snímky s. r. o.  

15. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis do „Kroniky obce Hradiště za rok 2019.“  

16. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část (3,5 m
2
) 

pozemku 1035.  

17. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zvýšením odměny za chloraci vody na 2 000 

Kč za půl roku.  

 

Zápis byl vyhotoven dne 22.5.2020 

 
                                                                          

                           Starosta: Pavel Šubrt v. r. 

 


