Obec Hradiště 36,33808 Zbiroh
e-mail ; obec. hradiste@rokyčanv,cz, www.hradistenad berou nkou,cz,
tel.: +42o7 327 40525, l Č: 005 73990, Čísloúčtu/kód ba n ky: s43073 339/0800

č.i: ut _ 13 - 7Da20
Počet listů: 5
Počet příloh: 3

Zápis

ze ý7, za§edán í Zastupitelstva obce Hradištěro'

konaného 4. prosince 2a20, od 19:00 hodin, v č.p.34, v Hradišti.
Zaháj ení zas edán í zastup itels tva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále téžjako,,zastupitelstvooo nebo ,,ZO")bylo
zahé$eno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,předsedající").
Přítomni byli Pavel Šubrt,Jana Helclová a dva zastupitelé, omluven byl jeden zastupitel.
Zavďqnost jedna osoba dle prezenění listiny.

1. Určeníověřovatelů

a zapisovatele

Předsedající nawhl určit ověřovatelky zápisu a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny
žáďné protinávrhy.

Návrh usnesení:
zastupitelstlo ob ce Hr adiště ur čuje ověř ovatelfo, zápisu
Výsledek hlasování: Pra 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2.

a zapis ovatel

e.

Schválení programu
Předseďající seznámil přítomné s návrhem programu zveřejněným v pozvánce a navrhl
jeho doplnění,
Upravit v bodu č. 5, místo upravit uvést schválení Střednědobého v}hledu rozpočtu
na roky 2022 - 2026.
Doplnit bod č. 7 o ,,Souhlas s navýšenímlimitu pro rozpočtovéopatření pro starostu
na 100 000 Kč."
Doplnit bod č. 8. o schválení ,,Obecně závazné vyhlášky obce Hradištéč. Il202I o
místnímpoplatkuzaptovoz systému shromažďovrání, sběru,přepruy,řídění, vytňívánía
odstraňování komunálních odpadů."
Schválení ,,Obecně závazné vyhlášky obce Fkadiště č. 2l2a2l o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na územíobce Hradiště."
Různéposunout na bod č. 9.

Program
1. Volba zapisovatele

2.
3.
4.
5.

6.

a ověřovatelů

ápisu.

Schválení pfogramu 7. zaseďéní ZO Flradiště v roce 2020.
Schválení zápisu z6. zasedéníZO Hradiště v roce2020.
Vyhodnocení náwhů od ateliéru územníhoplánovrání na zptaco\riání ,,Územního
plránu (dále jen ÚP) u výběr zpracovatele ÚP"
Projednání a schváiení ,,Náwhu Rozpočtu - l}daje a pdjmy na rok 202l" a
,,Střednědobého výhledu rozpočtu na,roky 2a22 - 2a26.*
Seznámení s,,Rozpočtovými opatřeními 8, a 9."

?.
8.

9.

Souhlas s navýšením limitu pro provádění rozpočtorných opatření pro starostu na
100 000 Kč.
Schválení ,,Obecně závazhé vyhlášky obce Hradištéě. 112021 o místním poplxku
za provoz systému shromažďoviání, sběru, přeprar,y, třídění, využívánia
odstraňoviání komunálních odpadů a ,,Obecně závazné lyhlášky obce Hradiště ě.
2l2021o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíváru a
odstraňování komunálních odpadů alnakládáru se stavebním odpadem na územíobce
ř{radiště."
Různé.

Předsedající dal hlasovat o náwhu programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený pťogram zasedání, doplněný o body
B. Různéposunout na bod č. 9.

ruově 7. a

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3.

Schválení zápisu z 6. zasedání ZO Hradiště.
Před hlasovráním předsedající sezrámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.
Núvrh asnesení

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 6. zasedání ZO v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo sehváleno.

4.

Vyhodnocení návrhů od ateliérůúzemníhoplánování na zpracování,,Územního
plánu (dále jen Úr; a výběr zpracovatele ÚP"
Starosta sezrámil s došlými nabídkami. Všichni zastupitelé dosta]i e-mailovou poštou
nabídky k seznámení. Po diskusi se ZO shodlo na nabídce RNDr. M. S., autorizovaného
architekta, jeho nabídka činí86 600 Kč. ZO pověřilo staro§tuo aby jej oslovil.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce vybralo v poptavknvém řízení autorizovaného architekta RNDr.
M. S, jako zpracovatele Územního plánu, cenová nabídkg 86 600 Kč a pověřilo starostu,
aby jej oslovil.

Výsledek hlasování: Pro 4., Proti
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.

0o

Zdrželi se 0.

Projednání a schválení noNávrhu Rozpočtu -výdaje a příjmy na rok 202t'( a
upřesnění ooStřednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 -2026."
S návrhem rozpočtu a střednědobého výhledu byli všichni předem seznámeni. Starosta
na schůzi prošel hlavní body. Příjmy rozpočtu 811,70 tis Kč, výdaje 1 218,00 tis Kč,
Střednědobý v}hled na roky 2022 - 2a26.byl upraven.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstva obce Hradiště schvaluje Nárvrh Rozpočtu - uýdaje a příjmy na rok 202I.
Příjlny rozpočtu 8] ],70 tis Kč, ýdaje ] 2l8,a0 fis Kč.
Núvrh roz1ločta byl navržen jako schodkouý s vyššímiuýdaji než příjmy. Výdaje
buďou vyrovnúny ušetřenými prostřeďky z minulého rozpoětového období a
převodemJin. z účtuČNn.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Navrh Střednědobého ýhledu rozpočtu na rolql
2022 - 2a26.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6.

Seznámení s ,rRozpočtovými opatřeními 8. a 9.'o
Starosta seznámil zastupitele s RO 8. a 9., RO byla lyvěšena na úřední desce a na
www,hradi stenadberounkou.

7.

orSouhlas s navýšenímlimitu pro rozpočtové opatření pro starostu na 100 000 Kč."
Starosta doložil právní argumenty, zekteých lyplývalo, že zýšenítohoto limitu je
mofué a není v rozporu s legislativou.

Návrh usnesení
Zastupitelstyo obce Hradiště schvaluje navýšení limitu pro schvalování rozpočtových
opatření pro starostu na ]00 000 Kč.

Yýsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6. bylo schváleno.
8.

,,Schválení ,rObecně záxazné vyhlášky obce Hradiště č. 1/202t o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříděnío lyužívánía odstraňování komunálních
odpadŮ a nakládání se stavebním odpadem na územíobce Hradiště" a ,oObecně
závazné vyhlášt<y obce Hradiště č. 212021o místnímpoplatku zapravaz systómu
shromaŽďování, sběru, přepralyo tříděnío využívánía odstraňování komunálních
odpadů."
Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradištěm schvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku obce Hradiště č,
1/202] o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třidění,
využ ívánía o dstr aňov ání komunálních a dp adů. "
Zastupitelstvo obce Hradiště sckvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku obce Hradiště
č.2/2a2I o stanovení systému shromažďování, sběru, přepral,y, třídění, využívánía
odstyaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Hradiště"
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9.

Různé

o

o
o
o
o

Plan financování obnovy aúdržbyvodovodu v majetku obce Hradiště na období 2019
-2028. Starosta informoval, že z důvodu sníženípříjmůrozpočtu v budoucím období je
třeba tento plrán upravit,
setkrání Hradišťanůa přátel Hradiště se v letošnímroce neuskutečni zdůvodu
epidemiologické situace v zemi.
starosta informoval o výběru leteckých snímků,snímkování provedla firma Amido
Cena za obrazavé fotografie činí13 ó00 Kč. Objednávkabyla schválena na zasedíní
Za 22.5.2a20 bod. ě. 14.
starosta infotmoval, že proběhla revize hasícíchpřístrojů *bez závad.
Starosta informoval, žek1.9,2022 končíplatnost kotlů 1 a 2. emisní třídy a bude
potřeba v letním období v roce 2a22 vyměnit kotel v č. p. 17. Kotel v místním
pohostinství ě.p,34W vyměněn počátkem roku 2020 a splňuje požadavky.

Usnesení
Ze ,r7 . za§edání Zastupitelstva obce Hradiště,oo
konaného 4. prosince 2a20, od 19:00 hodin

1.

2,
3,
4.
5,

Zastupitelstvo obce F{radiště urěuje ověřovateli zápisu Marii Somrovou a Janu
Helclovou a zapisovatelem Jakub Dvořáka.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání doplněný o body
nově 7. a 8.
Zastupitelstvo obce lŤadiště schvaluje zápis z 6. zaseďžní Za v rcce 2020.
Zastupitelstvo v poptávkovém řizení vybralo agtoňzovartého architekta RNDr.
Milan Svobodu jako zpracovatele Územního plánu a pověřilo starosttr, aby ho
oslovi1.

Zastupitelstvo obce Fkadiště schvaluje Náwh Rozpočtu - výdaje a příjmy na rok
202l. Příjmy rozpočfu 811,70 tis Kč, výdaje 1218,00 tis Kč. Návrh rozpočtu byl
navržen jako schodkový s vyššímivýdaji než příjmy. Výdaje budou vyrovnány
ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem íin. z účtu

čNr.

6.
7.

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Střednědobý výhled rozpočfu naroky 2022
2026.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje naqýšení limitu pro rozpočtové opatření pro
starostu na 100 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku obce Hradiště
ě. Il202I o místnímpoplatku za píovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komrrnálních odpadů."
Zastupitelstvo obce F{radiště schvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku obce řIradiště
ó.212021o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyvžívánía
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na tlzemí
obce řIradiště."

_

Zapís byl vyhotoven dne 4.12.2020 a zveřejněn na www.hradistenadberounkou
Starosta: Ing.
4

l2.12.2a20.

