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Zápis
zor8. za§edání Zastupitelstva obce Hradištěo'o

konaného 29. prosince2020, od 19:00 hodino místo: Obecní úřad.

Zaháj ení zased ání zastupitelsfva

ZaseďáŇ Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako ,,zasfupitelsťvo") bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako oostaťosta"). Přítomni byli Pavel
Šubrt, Jana Helclová a jednazastupitelka. Dva zastupitelé byli omluveni - pro nemoc.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu a zapisovatele. K návrhu nebyly vmeseny
žádné protinávrhy.
Núvth usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli aipisu Pavla Šubrta, M. § a
zapis ov aíelem Jan u Helelovo u.

Výsledek hlasování: Pro 3o Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozviánkou zveřejněnou
na úřední desce a nawhl doplnění programu o body:
Vypuštění bodu Semámení s,,Rozpočtovým opatřením č. 10.* (bod 5)

Projednání qýše odměn zastupitelů obce Hradiště a projednání výše odměn na Dohody o
provedení práce zajednotlivé služby pro r.2a2L (bod 7)

Projednarrí zrušení Obecně závazné vyhláš§ č. 2 vyhláška č.2Da21 v souladu s novým
zákonemé. 54112020 Sb. Zákon o odpadech. (bod 8)

Schválení smlouvy o dílo naÚzemtltplán Flradiště - áotovitel RNDr. Milan Svobod4 se
sídlem: U Lomu 139, 338 42Htádek. (bod 10)

Různé je posunuto jako bod 1 1.

Program

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zapisu.
2. Schválení programu 8. zasedáníZO Hradiště v roce 2a2a.
3. SchváIení noZápisu ze 7. zasedání ZO Hradiště v roce 202a."
4. Schválení,nRozpočtu -výdaje a příjmy na rok 2021" a onStřednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2a22 -2026".
5. Projednání ,,Záméru vydat Doplněk č. 2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových

prostor - místní pohostinství č. p. 34.* Zámětem je na období leden a únor snížit
nájem u č. p. 34 v ržtmcí programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým
šířením onemocnění COVID-l9 .způsobeného virem SARS-CoV-2 ,,COVID -
Nájemné" vyhlašeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

6. Doplnění ,oOrganizačního řádu - elektronické hlasování (per rollam, tzn.
rozhodnutí mimo zaseďání)"
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7. Projednání výše odměn zasfupitelů obce Hradiště a projednání výše odměn na
. Dohody o provedení práce za jednotlivó služby pro r. 2021.
8. Projednaní zrušení Obecně závaré vyhlášky č.2l202I v souladu s novým zákonem

č. 54t/2020 Sb. Zákon o odpadech.
9. Seznámetú se ,,Zápísem ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného

17.12.2020."
10. Schválení smlouvy o dílo na Územní plán Hradiště - áotovitel RNDr. Milan

Svoboda, se sídlem: U Lomu I39,338 42íkaďek.
1 1. Různé.

Předsedající dal hlasovat o náwhu programu.

Núurh asnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje navržený pťOgťarn zasedání.
Yýsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. §chválení zápisu ze 7. zasedání roku 2020 ZO Hradiště.

Starosta zopakoval závěr ze zasedálú.
Návrh usnesení
Zastupiíelstvo abce Hrudště schvaluje aípis ze 7. zasedání roku 2a20 ZO.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Schválení noRozpočtu * výdaje a příjmy na rok 202l& a n,§třednódobého výhledu
rozpočtu na roky 2a22 -20?6$.

Starosta semámil přítomné s ,,Rozpočtem - ýdaje na rok 202I a uvedl, že rozpačet
byl navržen jako schodkový s vyššími výdaji l22t 000 Kč než příjmy 811 700 Kč.
Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a
převodem íinančních prostředků z lúótu ČNn.

Návrh usnesení
Zustupitelstvo obce Hradště schvaluje Rorpočet - uýdaje na rak 2021 s tím, že

rozpočet byl navržen jako schodkový s vyššími výdaji než příjmy Výdaje budou
vyrovnány ušetřenými prosttedky z minulého rozpočtového období a převodem
finančních prostředků z účtu CNB. Výdaje budou činit 1 221 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 3o Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zastupitektvo obee Hradiště schvalaje Rorpočet - přúmy na rok 2021.
Starosta seznámil přítomné s ,,Rozpočtem * příjmy na rok 202l, s příjmy 811 700 Kč.

Ndvrh usnesení
Zastupitelsno obce Hradště schvaluje Rozpočet - příjmy na rok 2021 s příjmy

ul 7a0 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3n Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.5 bylo schváleno.
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Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje,,Střednědobý l}hled rozpočtu na roky 2022 -
2026".

Starosta sezrrámil přítomné se ,, Střednědobým výhledem rozpočfu na rolry 2022 *
2026*. Podrobněji se zabýval jednotliv}mi roky a zdůvodnil jednotlivé akce, K příjmům
uvedl, že v současné době se pío něj velmi špatně sestavovaly příjmy a proto zvolil tu horší
variantu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schualuje ooStřednědobý výhled rozpočtu na ral<y 2a22

-2026".
Výsledek hlasování: Pro 3o Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5. Projednán í rrZámětuvydat Doplněk č.2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor
* místní pohostinství č. p. 34." Zámérem je na období leden a únor snížit nájem u č.
p. 34 v rámci programu podpory podnikatelů postžených celosvětovým šířením
onemocnění COYID-l9 způsobeného virem SARS-CoV-2 

''CO\IID - Nájemné'o
vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Starosta předložil návrh v rámci programu podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 ,rZámér prodloužit nájem hostince zaKč
1o- na období leden a únoroo. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje zveřejnit zóměr obce Hradiště vydat ,,Doplněk č.
2u ke ,,Smloavě o pronájmu nebytových prostor - č. p. 34
Yýsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Starosta byl pověřen lyvěšením záméru.

6. Doplnění ,,Organizačního řádu * elektronické hlasování (per rollam, tzn. rozhodnutí
mimo zasedání)"
Předsedající přítomné seznámil s možností elektronického hlasování. Byla diskutována
možnost tohoto způsobu hlasování pro obec, Na základě předložených podkladů není tento
způsob v současné době povolen, proto ZO tento návrh neodsouhlasilo s tím, že bude
sledovrán další l}voj v legislativě.

Návrh usnesení
Zastupitelsna obce Hradiště neschvaluje doplnění Organizačního řáďu obce Hraďiště o
hlasovdní per rollam" Nikdo z přítomných nevznesl námitku.
Výsledek hlasování: Pro 0n Proti 3o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 nebylo schváleno.

7. Projednání výše odměn zastupitelů óbce Hradiště a projednání výše odměn na
Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 2021.
Předkladatel seznámil přítomné s návrhy:
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Výše odměn za§tupitelů obce Hriidiště a výše odměn na Dohody o provedení práce
za jednotlivé služby pro r. 2021následujícím 4působem:
- zlišení odměny místostarostfu o Kč 200,- z 1.300,-- na Kč 1.500,-
- ostatní odměny zastupitelů zůsávají ve shodné v}ši jako v roce 2020,tj.:

o staíosta Kč 12.888,-
o zastupitelé s funkcí předsedy qfboru Kč 400,-
o zastupitel KČ 300,-

Dohody o provedení práce;
- Chlorace pitné vody 2.00a,- ročně ve dvou splátkách (měsíce V., X.)
- Vedení kroniky 2.000,- Kč ročně (zqýšeno o Kč 200,-)
- Únia OÚ 600,- Kč ročně ve dvou splátkách (V. a X. měsíc)
- ?,ojízdnáprodejna 300,- Kč měsíčně - přísp.napohonné hmoty (zqišeno o Kč 50,-)
- Učetní 3.600,- Kč měsíčné (od2l2a21 zv,ýšeno o Kč 300,-)
- Pokladní 1.000,- Kč měsíčně
Náhrada zapouživžní soukromého telefonu pro účely obce:
- lx za 3 měsíce - místostarostka 200,- Kč, účetní 200,- Kč, pokladní 200,- Kč,
- starosta 250,- Kč měsíčně
§tanovení zásad proplácení prací pro obec na rok 202lz

- Sekrání vlastní sekačkou - 100 Kč/h (benzín dle vyhlášky)
- Sekriní obecním křovinořezem - 80 Kč/tr (benzín dle vytrlášky)
- Práce s vlastnim traktorem - (sekání, pluhování) - 500 Kčlh (nafta dle vyhlášky)
- Pálení dřevin, odvoz trávy - 80 Kč/h

Další práce - 100 Kč/h

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hrsdiště sehvaluje navržené odměny pro členy zastupitelstya za
uýkonfankce, uýši odměn na Dohody o provedení práce za prauidelné služby a stanovení
1ásad propláceni prací pro obec na rok 202l. Nikdo zpřítomných nevznesl námitku.

Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Projednání zrušení vyhlášlry ě.212021, tj. ,,Obecné závazné vyhláštqy obce Hradiště
ě.212021, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravyo třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na rlzemí obce
Hradiště.l' v souvislosti se schválením nového zákona é. 541/2020 Sb. Zákon o
odpadech.
Starosta informoval přítomnó o novém záů<oné,ktnry nabývá účinnosti k 1. 1. 2a2I,
z tohoto důvodu původně schválená vyhlaška č.212021nemůže být účinná. Starosta bude
dopad probírat s příslušnými uřady. A v tuto chvíli navrhl zrušení uvedené vyhlášky.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje zrušení vyhlášfu č. 2/2021. Nikdo z přítomných
nevznesl námitku.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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9. Seznámení se orZápisem ze §němu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného
17.12.2020.*

§tarosta seznámil přítomné se zápisem ze sněmu.

10. Projednání o,Schválení smlouvy o dílo na Územní plán Hradištěu'- zhotovitel RNDr.
Milan Svoboda, se sídlem: U Lomu 139,338 42Hrádek.
Zastupitelstvo obce bylo seznárneno se smlouvou o dílo na vypracovámÚzemnlho plánu
Hradiště. Cena územního plánu v rozsahu služeb uvedených v čl. il tóto smlouly byla
stanovena dohodou smluvních stran na 86.600,- Kč (sloly: osmdesát šest tisíc šest set
Korun česk}ch). Jde o cenu konečnou.

Pokud z vyhodnocení stanovisek, připomínek a niámitek po veřejném projednrání
nevyplyne podstatná úprava územního planu vyžadqicí opakované veřejné projednání a
etapa3 nebude provedena, cetlazatuto etapu dle odst. (4) nebude účtovtána. Celková cena
za díIo se poníží na 78.600,- Kč (slovy sedmdesát osm tisíc šest set Korun českých).

Náurh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Smlouvu o ďílo na vypracování Územního plúnu
Hradštěu zhotovitelem RNDr. Milanem Svobodou ve výši 86 600 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Starosta byl pověřen podpisem smloavy.

11. Různé.

Závévemstarosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení
Z

z ,r8. za§edání Zastupitelstva obce Hradiště,"
konaného 29. prosince2020, od 19:00 hodin

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele.
2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navtžený progťam 8. zasedání ZO Hradiště.
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zétpís z7. zased,ání obce roku 2020.
4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Rozpočet - výdaje na rok 2021. S tím, že rozpočet

byl navržen jako schodkový s lyššími výdaji než příjmy. Výdaje budou vyrovnány
ušetřenými prostředl<y zminulého rozpočtového období a převodem íinančních
prostředků zúčtu CNB. Yýdaje budou činit 1 221 000 Kč.

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Rozpočet - příjmy na rok 202I s příjmy 8] ] 700
Kč,

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Střednědobý qíhled rozpočtu na roky 2022 -2a26
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Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyvěšení ,,Záměru - Doplněk č. 2 ke Smlouvě o
pronájmu nebytoqých pro§tor - místní pohostinství é. p.34.
Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo Doplnění ,,Otgalizaěního řádu - elektronické
hlasování per rollam.
Zastupitelstvo obce schváliio v}ši odměn zastupitelů obce Hradiště, \nýši odměn na Dohody
o provedení práce zajednotlivé pravidelné služby pro a stanovení zásad proplácení prací pro
obec pro rck2021.
Zastupitelstvo obce schválilo nušení vyhláš§ ó. 2Da2I v souladu s novým zákonem č.
541Da20 Sb. Zákon o odpadech nazáůďadé předložen}ch informací.
Schválení smlouvy o dílo naÚzemní plan l{radiště - ďrotovitel RNDr. Milan Svoboda, se
sídlem: U Lomu 139,338 42Htádekve qiši 86 600 Kč.

Zapis byl lyhotoven 29. prosince 2020

10.

11.

Vyvěšeno na úřednídesce: {. l. La*f
§věšnncr z riřední desky:

ubrt v. r.
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