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Zápis 

Z „5. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 4. září 2020, od 19:00 hodin, v hostinci 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 a další 3 zastupitelé, omluvena byla Jana Helclová. Za veřejnost 4 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 ověřovateli zápisu dva zastupitele 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 a navrhl doplnění programu o 

tyto body : 

Bod č. 5 navržen nově ve znění: „Schválení „Rozpočtového opatření č 4/2020. a č. 5 

/2020.“ 

Doplněn bod č. 15.  „Zpráva finančního výboru“ 

 

Upravený program: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 5. zasedání ZO Hradiště v roce 2020. 

3. Schválení zápisu z 4. zasedání  ZO  Hradiště v roce 2020.  

4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace PK na akci – Výměna části 

stávajícího vodovodního potrubí.“  

5. Schválení „Rozpočtového opatření č. 4/2020 a č. 5/2020.“ 

6. Doplnění jednoho člena do finančního výboru. 

7. Doplnění jednoho člena do kontrolního výboru.  

8. Seznámení se jmény členů okrskové volební komise. 

9. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro 

rok 2020. 

10. Schválení „Plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2020.“ 

11. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště. 
12. Schválení „Smlouvy na pronájem části budovy st. p. 72 o rozměru místnosti 29,64 

m
2
.“ 

13. Schválení „Smlouvy na pronájem části budovy st. p. 72 o rozměru místnosti 18,24 

m
2
.“  
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14. Seznámení se zápisem ze Sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko konaného 

25.7.2020. 

15. „Zpráva finančního výboru“ 

16. Různé. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

      Návrh usnesení 

  Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání s novým zněním 

bodu č. 5. a doplněním bodu č. 15.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání ZO Hradiště.  

Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem ze 4. zasedání ZO 

Hradiště, bylo přečteno usnesení. 

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 4. 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 dotace Plzeňského kraje (PK) na akci – 

Výměna části stávajícího vodovodního potrubí.“   

Výše dotace je 180 000 Kč, celkové náklady akce činí 264 001,43 Kč. Účel dotace: 

Vodovodní potrubí na pozemcích p. č. 1104, 1105, 1106, 1107 a 1111/1 v k. ů. Hradiště 

nad Berounkou; zemní práce, odstranění původního potrubního vedení  a položení nových 

PE trubek v délce cca 120 m, zásyp potrubí a další související práce  dle SoD č. 2/2020 ze 

dne 22.6.2020. 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK č. 

46712020 na akci – Výměna části stávajícího vodovodního potrubí.“ 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení „Rozpočtového opatření č 4/2020. a č. 5 /2020 

RO byla zveřejněna. Hlavní body – dostali jsme příspěvek 45 tisíc Kč od vlády – 

kompenzován výpadek daně z příjmů. Dále dotace 31 tisíc Kč na volby do zastupitelstev 

krajů.  

Starosta dále seznámil přítomné s detaily hospodaření obce, zůstatky na účtech, uvedl, 

že existují pohledávky za odpad a za splátky za č. p. 17.  

 

Návrh usnesení 

 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočtová opatření č 4/2020. a č. 5 /2020“ 
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Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Doplnění jednoho člena do finančního výboru. 

Zastupitel V. Ch. seznámil přítomné se stanoviskem paní O. K., která je ochotna 

setrvat ve finančním výboru do konce tohoto roku 2020. Výbor je tedy kompletní a není 

ho v tuto chvíli třeba doplňovat. 

 

7. Doplnění jednoho člena do kontrolního výboru.  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na doplnění člena/ky 

kontrolního výboru. Doplnění výboru se uskutečňuje na základě přestěhování zastupitele 

mimo obec Hradiště. Na doplnění byl podán návrh.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště volí členku kontrolního výboru. 

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

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 

 

8. Seznámení se jmény členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev 

krajů. 

Volby se budou konat 2. a 3. října 2020. 

Starosta seznámil zastupitele se členy volební komise. 

 

9. Schválení inventarizační komise pro provedení Inventarizace majetku a závazků 

pro rok 2020. 

Komise byla navržena ve složení: předsedkyně a tři členové. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi pro provedení Inventarizace 

majetku a závazků pro rok 2020. 

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

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 

 

10. Schválení „Plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2020.“ 

Starosta seznámil zastupitele obce s Plánem inventarizace majetku a závazků pro rok 

2020. Inventarizace se bude konat v termínu 24.11.2020 – 31.1.2021. Nikdo k plánu 

neměl připomínku 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Plán inventarizace majetku a závazků pro rok 

2020.“ 

 

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

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 

 

11. Schválení „Vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce 

Hradiště.“ 
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Starosta navrhl složení VLK. K návrhu nebyly připomínky. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Vyřazovací a likvidační komisi movitého 

majetku obce Hradiště.“  

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

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 

 

12. Schválení „Smlouvy na pronájem části budovy st. p. 72 o rozměru místnosti 29,64 

m
2
. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje smlouvu o pronájmu části objektu na st. p. 72 o 

výměře 29,64 m
2
 a to za cenu 1 Kč ročně. 

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

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 

 

13. Schválení „Smlouvy na pronájem části budovy st. p. 72 o rozměru místnosti 18,24 

m
2
.“  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo smlouvu o pronájmu část objektu na st .p. 72 o 

výměře 18,24 m
2
.Cena pronájmu 200 Kč měsíčně. 

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

Usnesení č. 11. bylo schváleno. 

 

14. Seznámení se zápisem ze Sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko konaného 

25.7.2020 

Starosta přítomné seznámil přítomné se zápisem z jednání. Sněm se konal ve 

Smědčicích 25.7.2020 v obecním domě.  

15. Zpráva finančního výboru.  
Starosta seznámil členy ZO se zprávu finančního výboru.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Zprávu finančního výboru.“  

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 

 

16. Různé  

Zastupitel J. K. do příštího zasedání připraví žádost pro Nadací ČEZ – Oranžové 

hřiště.  

Seznámení s dopisem z ministerstva vnitra. 
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Usnesení 

Ze „5. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konaného 4. září, od 19:00 hodin. 

 

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele a zapisovatele.. 

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání s novým zněním 

bodu 5 a doplněním bodu 15. 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 4. zasedání ZO v roce 2020.  

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

Plzeňského kraje č. 46712020 na akci – Výměna části stávajícího vodovodního 

potrubí.“ 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Rozpočtová opatření č 4/2020. a č. 5 /2020“ 

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje doplnění člena do kontrolního výboru. 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi pro provedení 

inventarizace majetku a závazků pro rok 2020.  

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Plán inventarizace majetku a závazků pro 

rok 2020.“ 

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Vyřazovací a likvidační komisi (VLK) 

movitého majetku obce Hradiště“  

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje smlouvu o pronájmu části objektu na st.p. 72 

o výměře 29,64 m
2
 a to za 1Kč ročně. 

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo smlouvu o pronájmu část objektu na st.p. 72 

o výměře 18,24 m
2
.Cena pronájmu 200 Kč měsíčně. 

12. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Zprávu finančního výboru“  

 

 
Zápis byl vyhotoven dne  4.9.2020 

 

Zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu 

 

Pavel Šubrt, starosta obce Hradiště 


