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Zápis 

ze „4. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 19. června 2020, od 19:00 hodin, místní pohostinství 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“). Přítomno 

bylo pět zastupitelů. Za veřejnost 2 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 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl doplnění programu o 

tyto body:  

15. Schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina na 

programové období 2021-2027. 

16. Seznámení s porovnáním všech položek výpočtu kalkulace cen vodného 2019. 

17. Projednání a odsouhlasení nákupu bojleru 180 l do místního hostince. 

18. Projednání nadace ČEZ garantovaný program – výsadba stromů. 

19. Návrh na projednání osoby pověřené správou vodovodu.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

      Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program. V tomto znění: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 4. zasedání ZO Hradiště v roce 2020. 

3. Schválení zápisu z 3. zasedání  ZO  Hradiště v roce 2020.  

4. Schválení „Závěrečného účtu za rok 2019.“  

5. Schválení „Účetní závěrky za rok 2019.“ 

6. Projednání a případné schválení zvýšení limitu na provádění „Rozpočtových 

opatření“ pro starostu ve výši 100 000 Kč. 

7. Přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 - Projekty obcí ve výši 180 

tis. Kč na akci výměna vodovodního potrubí. 

8. Schválení „Smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 551/1“ o ploše 4 m
2
.  

9. Schválení „Smlouvy s firmou Beneš, Lužná u Rakovníka“ na opravu vstupu 

do vodojemu (Březiny) včetně jeho zastřešení.“  
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10. Schválení „Smlouvy s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav Vonásek, Výstavba 

vodovodů a kanalizací, na výměnu části vodovodního potrubí k vodojemu  

v místní části Březiny.“  

11. Schválení „Smlouvy s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav Vonásek, Výstavba 

vodovodů a kanalizací, na výměnu elektrokabelu k vodojemu v místní části 

Březiny.“   

12. Projednání záměru obce Hradiště pronajmout 1. část objektu st .p. 72  

13. Projednání záměru obce Hradiště pronajmout 2. část objektu st. p. 72. 

14. Projednání zámyslu na zabezpečení hospodářského dvora za OÚ a změny 

režimu vstupu.  

15. Schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina na 

programové období 2021-2027. 

16. Seznámení s porovnáním všech položek výpočtu kalkulace cen vodného 2019. 

17. Projednání a odsouhlasení nákupu bojleru 180 l do místního hostince. 

18. Projednání nadace ČEZ garantovaný program – výsadba stromů. 

19. Návrh na projednání osoby pověřené správou vodovodu.  

20. Různé 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu ze 3. zasedání ZO Hradiště.  

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

 

Návrh usnesení 

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

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Schválení „Závěrečného účtu za rok 2019.“  

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019“ bez 

výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní. Dále schvaluje 

„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČO: 00573990 za rok 

2019,“ která je součástí Závěrečného účtu . 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení „Účetní závěrky za rok 2019.“ 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce schvaluje „Účetní závěrku za rok 2019“ bez výhrad, která 

byla vyvěšena   na úřední desce po dobu 15 dní.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Projednání a případné schválení zvýšení limitu na provádění „Rozpočtových 

opatření“ pro starostu ve výši 100 000 Kč. 

Starosta otevřel diskusi. Jana Helclová uvedla, že z právního hlediska by rada (tj starosta) 

neměla zasahovat do schváleného rozpočtu. Starosta může zasahovat, pokud nemění 

položky v rozpočtu, pokud mění schválený rozpočet, pak RO sám dělat nemůže, musí je 

schválit ZO. ZO ani nemá právo přenést pravomoc provádět RO na starostu, pokud jimi 

mění ukazatele schváleného rozpočtu. Dle Jany Helclové tuto pravomoc ZO ze zákona 

nemůže starostovi svěřit rozhodování o RO. Starosta s tímto nesouhlasil a uvedl, že toto 

řešení mu doporučil sám auditor při přezkoumání hospodaření. Na to zastupitelka 

Helclová dodala že by to auditorky měly znát. 

Starosta dal hlasovat o zvýšení limitu na 100 tisíc Kč.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje zvýšení limitu na provádění „Rozpočtových 

opatření“ pro starostu na 100 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 2 (Pavel Šubrt + 1). Proti 3 (Jana Helclová + 2), Zdrželi se 

0. 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

 

Následně starosta dal hlasovat o odebrání stávající pravomoci starosty schvalovat RO do 

30 000 Kč.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště nesouhlasí  s odebráním pravomoci  starostovi provádět 

„Rozpočtová opatření do 30 tisíc Kč“ 

Výsledek hlasování: Pro odebrání pravomoci 1 (Jana Helclová), Proti odebrání 

pravomoci 4 (Pavel Šubrt + 3), Zdrželi se 0. 

 

7. Přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 - Projekty obcí ve výši 180 tis. Kč na 

akci výměna vodovodního potrubí. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 - 

Projekty obcí ve výši 180 tis. Kč na akci výměna vodovodního potrubí. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 

 

8. Schválení „Smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 551/1“ o ploše 4 m2.  

Starosta seznámil se hlavními body smlouvy. Doba trvání od 1.7.2020 -1.7.2025. 

Nájemné ročně 200 Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 551/1“ 

o ploše 4 m2 za nájemné 200 Kč/rok. Doba trvání od 1.7.2020 -1.7.2025. 
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Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 

 

9. Schválení „Smlouvy s firmou Beneš, Lužná u Rakovníka“ na opravu vstupu do 

vodojemu (Březiny) včetně jeho zastřešení.“  

Starosta seznámil s detaily. Cena 35.943,40,- Kč 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Beneš, Lužná u Rakovníka“ na 

opravu vstupu do vodojemu (Březiny) včetně jeho zastřešen,“ za cenu 35 943,40,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 

 

10.  Schválení „Smlouvy s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav Vonásek, Výstavba 

vodovodů a kanalizací, na výměnu části vodovodního potrubí k vodojemu  v místní 

části Březiny.“ 

 

Starosta seznámil s detaily. Cena vč DPH 264001,43,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav 

Vonásek, Výstavba vodovodů a kanalizací, na výměnu části vodovodního potrubí k 

vodojemu  v místní části Březiny“ Cena vč DPH 264 001,43,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 

 

11. Schválení „Smlouvy s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav Vonásek, Výstavba 

vodovodů a kanalizací, na výměnu elektrokabelu k vodojemu v místní části 

Březiny.“ 

 

Starosta seznámil s detaily. Cena 32 367,50,- Kč.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav 

Vonásek, Výstavba vodovodů a kanalizací, na výměnu elektrokabelu k vodojemu v 

místní části Březiny.“ Cena 32.367,50,- Kč včetně DPH.  

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 11. bylo schváleno. 

 

12. Projednání záměru obce Hradiště pronajmout 1. část objektu st .p. 72 

Jedná se o objekt na parcele st. p. č. 72 – o výměře 18 m
2
 (tzv slepičárna), pronájem do 

31.12.2021. Proběhla diskuse o ceně nájmu – nebyla shoda, v diskusi padl návrh, aby 

v záměru nebyla stanovena částka, s čímž ZO souhlasí. Starosta dal hlasovat o usnesení 

takto: 

 

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout 1. část objektu 

na .p. 72 o výměře 18,24 m
2
. Zastupitelstvo prozatím nestanovilo cenu. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 

 

13. Projednání záměru obce Hradiště pronajmout 2. část objektu st. p. 72. 

 

Jedná se o druhou část objektu st. p.č. 72 – o výměře 29,64 m
2
.  ZO souhlasí se 

zveřejněním záměru pronajmout.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout 2. část objektu 

na st..p č. 72 o výměře 29,64 m
2
. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 13. bylo schváleno. 

 

14. Projednání zámyslu na zabezpečení hospodářského dvora za OÚ a změny režimu 

vstupu. 

 

Proběhla diskuse, starosta navrhl pořízení bezpečnostní vložky a klíčů, které budou 

předány obyvatelům obce a chatařům (každý objekt), aby se zamezilo vstupu osob, které 

nemají právo vyhazovat opad v Hradišti, cena by měla být do 14 000,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s pořízením vložky a klíčů od hospodářského dvora 

pro poplatníky a pověřuje tímto starostu. Pořizovací cena do 14 000,-Kč 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 14. bylo schváleno. 

 

15. Schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina na 

programové období 2021-2027. 
 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zařazení území obce Hradiště do územní 

působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové období 2021-2027. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 15. bylo schváleno. 

 

16. Seznámení s porovnáním všech položek výpočtu kalkulace cen vodného 2019. 

ZO bylo seznámeno. 

 

17. Projednání a odsouhlasení nákupu bojleru 180 l do místního hostince. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s nákupem bojleru 180 l do místního hostince. 
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Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 16. bylo schváleno. 

 

18. Projednání nadace ČEZ garantovaný program – výsadba stromů. 

  
Nadace ČEZ nabízí dotaci na výsadbu stromů max. 150 tisíc Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště se rozhodlo prozatím nevyužít nabídku dotace od Nadace 

ČEZ na výsadbu stromů. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0 

Usnesení č. 17. bylo schváleno. 

 

19. Návrh na projednání osoby pověřené správou vodovodu. 

Projednáno. Zastupitel V. Ch. je ochoten se této funkce ujmout, až přestane funkci 

vykonávat pan J. S. Starosta upozornil, že je s touto funkcí spojeno více povinností než je 

kontrola vody ve vodojemech. Dodal, že k této funkci je nutné mít hygienický průkaz. 

 

20. Různé   

- Volné běhání psů. Proběhla diskuse o možném vydání vyhlášky. Starosta dal ke zvážení, 

na promyšlení do příští schůze.  

-  Starosta obdržel ústní žádost o opravu cesty pod chatami. Dává ke zvážení do příště. 

Zastupitel V. Ch. uvedl, že se tuto záležitost projedná s žadatelkou. 

- V. Ch. navrhl, že by se jednání ZO neměly konat v hostinci z důvodů klidného prostředí a 

možného vyrušování. Starosta je pro konání v hostinci, aby jednání bylo maximálně 

otevřené veřejnosti. Projednávala se možnost konání v neděli. Prozatím bylo dohodnuto, že 

se ZO budou konat v hostinci. Starosta k tomu uvedl, že čas konání stávajících zasedání 

ZO byl na žádost zastupitelů. 

 

Usnesení 

Ze „4. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 19. června 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 

15-19. 

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

4. Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2019“ bez 

výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní. Dále schvaluje 

„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště, IČO: 00573990 za rok 

2019,“ která je součástí Závěrečného účtu . 
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje „Účetní závěrku za rok 2019“ bez výhrad, která byla 

vyvěšena   na úřední desce po dobu 15 dní.  

6. Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje zvýšení limitu na provádění 

„Rozpočtových opatření“ pro starostu na 100 000 Kč. Zastupitelstvo obce Hradiště 

nesouhlasí  s odebráním pravomoci  starostovi provádět „Rozpočtová opatření do 30 

tisíc Kč“ 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 

2020 - Projekty obcí ve výši 180 tis. Kč na akci výměna vodovodního potrubí.  

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 

551/1“ o ploše 4 m
2
, za cenu 200 Kč/rok. Doba trvání od 1.7.2020 -1.7.2025. 

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Beneš, Lužná u 

Rakovníka“ na opravu vstupu do vodojemu (Březiny) včetně jeho zastřešení.“ Za 

cenu 35.943,40,- Kč 

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav 

Vonásek, Výstavba vodovodů a kanalizací, na výměnu části vodovodního potrubí k 

vodojemu  v místní části Březiny.“ Za cenu 264 001,43,- Kč včetně DPH. 

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu s firmou Bravos s. r. o. - Jaroslav 

Vonásek, Výstavba vodovodů a kanalizací, na výměnu elektrokabelu k vodojemu v 

místní části Březiny.“ Cena 32 367,50,- Kč včetně DPH. 

12. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout 1. část 

objektu na .p. 72 o výměře 18,24m2. Zastupitelstvo prozatím nestanovilo cenu. 

13. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout 2. část 

objektu na .p. 72 o výměře 29,64m. 

14. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s pořízením vložky a klíčů od hospodářského 

dvora pro poplatníky a pověřuje tímto starostu. Cena do 14 000,- Kč. 

15. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zařazení území obce Hradiště do územní 

působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové období 2021-2027. 

16. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s nákupem bojleru 180 l do místního hostince. 

17. Zastupitelstvo obce Hradiště se rozhodlo prozatím nevyužít nabídku dotace od 

Nadace ČEZ na výsadbu stromů. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 19.6.2020 

 
Zapisovatel 

Ověřovatelé 

 
                                Starosta: Ing. Pavel Šubrt 


