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Zápis
z oo8. za§edání Zastupitelstva obce Hradištěroo

konaného 29. prosince20}0, od 19:00 hodinn místo: Obecní úřad.

Zabáiení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dale též jako ,,zasfirpitelstvo") bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,staro§ta"). Přítomni byli Pavel
Šubn, M. S. a JanaHelclová. Dva zastupitelé byli omluveni pro nemoc.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu a zapisovatele. K náwhu nebyly vzneseny

žáďné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřouateli zdpisu Pavla Šwbrta, M. §. a
zap is ovatelem Jan u He lc lova u.

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta sezrrámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou
na uřední desce a navrhl doplnění progrcmu o body:
Vypuštění bodu Seznámení s,,Rozpočtovým opatřením č. 10." (bod 5)

Projednání qiše odměn zastupitelů obce Fkadiště a projednání výše odměn na Dohody o
provedení práce zajednotlivé služby pror.Z02I. (bod 7)

Schválení smlouvy o dílo naÚzemrrtplrán Hradiště - zhotovitel RNDr. Milan Svoboda, se
sídlem: U Lomu 139, 338 42ílradek. (bod 9))

Různé je posunuto jako bod 10.

Program

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 8. zasedání ZO řIradiště v roce 2a2a.
3. Schválení,,Zátpísu ze 7 . zasedání Za Hradiště v ťoce 2a20.*
4. Schválení ,,Rozpočtu - vydaje a příjmy na rok 2a2T* a ,,Střednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2a22 -2026*.
5. Projednání ,,Zámérur,rydat Doplněk č.Zke 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 postižených celosvětoým šířením
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 ,,COVID - Nájemné"
vyhlášeného Ministerstvem prumyslu a obchodu.

6. Doplnění ,,OtganizŇního řádu - elektronické hlasování (per rollam, tzn. rozhadnutí
mimo zasediní)"

7. Projednání ryše odměn zastupitelů obce Hradiště a projednání výšo odměn na
Dohody5o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 202l.
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8, Seznáme ní se ,,Zápisem ze sněmu člens§ých obcí Mikroregionu Radnicko, konanóho
, 17. t2.2020.*
9. Schválení smlouvy o dí|o na Územní plán Hradiště - zhotovitel RNDr. Milan

§voboda, se sídlem: U Lomu 139,338 A?H:ráďek
10. Různé.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje navržený program zaseďání,

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

Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu ze 7. zasedání roku 2020 Z,O Hradiště.

Staíosta zopakoval závér ze zasedáti.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvalaje uípis ze 7. zasedání raku 2020 ZO.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Schválení ooRozpočtu - l}daje a příjmy na rok 2a2t" a ,,Střednědobóho výhledu
rozpočtu na roky 2a22 -2026".

Starosta seznámil přítomné s ,,Rozpočtem - v}daje na rok 2a21 a uvedl, že rozpočet
byl navržen jako schodkový svyššími výdaji 1221000 Kč než příjmy 811 700 Kč.
Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prosúředky z minulého rozpočtového období a
převodem íinančních prostředků z účtu ČNn.

Ndvrh usnesení
Zastapitelstvo obce Hraďiště schvaluje Rorpočet - výduje na rok 2021 s fr*, ž,

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

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

Usnesení č. 4 byto schváleno.

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet - příjmy na rok 2021.
Starosta seznámil přítomné s ,,Rozpočtem - pdjmy na rok ?02l, s příjmy 8 1 1 700 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hruďiště schvaluje Rozpočet - přúmy na rok 2021 s příjmy

811 700 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.5 bylo sehváleno.

Zastapitelstvo obce Hradiště schvuluje,,§třednědobý výhted rozpočtu na roky 2a22 -
2026o(.

Starosta seznámil přítomné se ,, §třednědobým výhledem rozpočtu na roky 2a22 -
2026u. Podrobněji se zabývaljednotlivými roky a zdůvodnil jednotlivé akce. K příjmům
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uvedl, že v současné době §e pro něj velmi špatně sestavovaly příjmy a proto zvolil tu horší
variantu.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďště schvaluje,,Střednědobý výhled rozpočfu aa rolry 2a22

_2026".

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5. Projednání,,Záméralydat Doplněk č.2 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor
- místní pohostinství č. p. 34.o' Zámérem je na období leden a únor snížit nájem u č.
p. 34 v rámci programu podpory podnikatelů postřených celosvětovým šířením
onemocnění COWD-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 ,oCOmD * Nájemné"
vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Starosta předloál náwh v rámci programu podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-I9 ,rZámér prodloužit nájem hostince zaKč
lr- na období leden a únor'o. Nikdo zpŤitomných nevzresl námitku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnit záměr abce Hradště vydut ,rDoplněk č.

2u ke ,,Smlouvě o prondjmu nebytových prostot - č. p, 34
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnese ní č.7 bylo schváleno.
Starosta byl pověřen lryvěšením zétméru.

6. Doplnění rrOrganizačniho řádu * elektronické hlasování (per rollam, ízn. rozhcdnutí
mimo zasedání)oo
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 náwh neodsouhlasilo s tím, že bude
sledován další vývoj v legislativě.

Núvrh usnesení
Zasíupitektvo obce Hraďšíě neschvaluje doplnění Organizačního řúďu obce Hradiště o
hlusování per rgllam. Nikdo z píítomných nevzrresl nrámitku.

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

Usnesení č. 8 nebylo schváleno.

7. Projednání výše odměn zastupitelů obce Hradiště a projednání v/še odměn na
Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 202l.
Předkladatel seznámil přítomné s náwhy:
Výše odměn zasfupitelů obce Hradiště,a výše odměn na Dohody o provedení práce
za jednotlivé služby pro r. 2021následujícím způsobem:
- zvlýšení odměny místostarostky o Kč 2a0,- z 1.300,-- na Kč 1.500,-
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Dohody o provedení práce:
- .Chlorace pitné vody 2.000,- ročně ve dvou splátkách (měsíce V., X,)
- Vedení kroniky 2.000,- Kč ročně (zv,ýšeno o Kě 200,-)
- Úrnd OÚ 600,- Kč ročně ve dvou splátkách (V. a X. měsíc)
- P.ojízdnáprodejna 300,- Kč měsíčně - přísp. na pohonné tunoť (zr.ýšeno o Kč 50,-)
- Učetní 3.600,- Kč měsíčné (od2l2021 zv;ýšeno o Kč 300,-)
- Pokladní 1.000,- Kč měsíčně
Náhrada zapotůivémí soukromého telefonu pro účely obce:
- 1x za 3 měsíce - místostarostka 200,- Kč, účetní 200,- Kč a pokladní 200,- Kč.
- starosta 250,- Kč měsíčně
Stanovení zásaď proplácení prací pro obec na rok 2021z
- Sekaní vlastní sekačkou - 100 Kčlh (benzín dle vyhlášky)
- Sekání obecním křovinořezem - 80 Kč/h (benzín dle vyhlášky)
- Yráce s vlastním traktorem - (sekání, pluhování) * 500 Kč/tr (nafta dle vyhlášky)
- Pálení dřevin, odvoz trávy - 80 Kč/h
- Další práce - 100 Kč/h

Ndvrh usnesení
Zastapitelstvo obce Hradště schvaluje navržené odměny pro členy zastupitelstva za
uýkonfunkce, uýši odměn na Dohody o provedení prúce za pravidelné služby a stanovení
zúsadproplácení prací pro obec na rok 2021. Nikdo z přítomných nevznesl nrámitku.

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

Usnesení č.9 bylo schváleno.

8. Seznámení se,rZápisem ze sněmu členslrych obcí Mikroregionu Radnicko, konaného
l7.1z.2020."

Starosta sezrrámil přítomné se zápisem ze sněmu.

9. Projednání ,oSchválení smlouvy o dílo na Územní ptán Hradiště'o - áotovitel RNDr.
Milan Svoboda, se sídlem: U Lomu 139,338 42í*ádek.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo na vypracovimÚzemního plánu
Hradiště. Cena územního planu v rozsahu služeb uvedených v čl. II této smlouvy byla
stanovena dohodou smluvních stran na 86.600,- Kě (slovy: osmdesát šest tisíc šest set
Korun česk}ch). Jde o cenu konečnou.

Pokud z r,yhodnocení stanovisek, připomínek a námitek po veřejném projednání
nevyplyne podstatná úprava územního planu vyžadqící opakované veřejné projednání a
ďapa 3 nebude provedena, cřftazatuto etapu dle odst. (4) nebude účtována. Celková cena
za dílo se poníží na78.6a0,- Kč (slovy sedmdesát osm tisíc šest set Korun českých).

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Smlauvu o ďílo na uypracovóní Územního plúnu
Hradištěu zhotovitelem RNDr. Milanem Svobodou ve uýši 86 600 Kč,
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
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l1. Různé.

Závérem starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení
Z

l.

2,

J.

4.

5.

6.

7.

,1vť'ítinÉno ila intsrfietové siíánce:
úřední el. desce

., l\ll hriidiqtenadberounlrost"cl

Vyvěšeno na úřední desce:

§vóšeno z úřední desky:

z ,r8. za§edání Zastupitelstva obce Hradištěooo
konaného 29. prosince2a20, od 19:00 hodin

Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Šubrta a M. S a
zapisovatelem Janu Helelovou.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržertý program 8. zasedání ZO Hradiště.
Zastupitelstvo obce Flradiště schvaluje zápis z7. zasedž.nt obce roku 2a20,
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Rozpočet - ýdaje na rok 202I. S tím, že rozpočet
byl navržen jako schodkový s qyššími výdaji než příjmy. Výdaje budou ryrovnány
ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem finančních
prostředků z účtu ČNn. Výdaje budou čirrit 1 221 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Rozpočet - příjmy na rok 202í s příjmy 8l } 700
Kč.
Zastupitelstvo obce Hradiště sclrvaluje Střednědobý výhled rozpclčtu na roky 2022 -2026
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyvěšení ,,Zárnéru * Doplněk č. 2 ke Smlouvě o
pronájmu nebytových prostor - místní pohostinství č. p. 34.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo Doplnění ,,Orgartizaóního řádu - elektronické
hlasování per rollam.

9. Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn zastupitelů obce Hradiště, ťši odměn na Dohody
o provedení práce zajednotlivé pravidelné služby pro a stanovení zásad propiácení prací pro
obec pro rok202l.

10. Schválení smlouvy o dílo na Územní plán Hradiště - zhotovitel RNDr. Mitan Svoboda, se
sídlem: U Lomu 139, 338 42Htáďekve qýši 86 ó00 Kč.

Zapis byl lyhotov en 29. prosince 2020

Vyvěšeno na úřeclní desced , ( _ lll t
Svěšeno z úřední desky:

Q.t.lou1


