
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
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Počet listů: 3

Zápis
z nL, za§edání Zastupitelstva obce Hradištěr'o
konaného 5. února 202l, od 19:00 hodin, v čp 36, v Hradišti.

Zahájení zas e d ání za stupitelsfva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dete téžjako ,,zastupitelstvo'o nebo ,,ZO") bylo
zahájeno v 19:00 hod. starostou obce lng. Pavlem Subrtem (dále jako ,,předsedající"),
Přítomni byli Pavel Šubrt, Jana Helclová a další dva zastupitelé, jeden zastupitel omluven.
Za veřejnost 3 osoby dle prezenční listiny.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající nawlrl určit ověřovatele zápísu,a zapisovatele. K náwhu nebyly vzne§eny
žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřavatele zápisu a zapisovatele.

Yýsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s náwhem progťamu, tak jak byl zveřejněn a navrhl
jeho doplnění body:

Bod č. 15 Zptáva o vniťních finančních kontrolách.

Bod č. 16. Žádosto finanční příspěvek pto ZO ČSOP Rokycany."
Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schvrálení progťamu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 202t.
3. Schválení zápisu z8. zasedéní ZO l*adiště v rcce2020.
4. Schválení ,,Dohody o ukončení účinnosti Smlouvy o využívaní informačního

systému VIRTUOS."
5. Schválení ,,Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytor4ich prostor - místní

pohostinství č. p. 34 (č. j. Hl - 9 - 4l2a20)."
6. Schvrá]ení Dodatku č. 1 (zrrěna termínu) ke Smlouvě é.2 - Výměna části stavajícího

vodovodního potrubí k vodojemu v obci FIradiště vedené přes p, č. 104, 1 105, 1106,
Il07 aIl1,Il1s firmou BRAVOS - Jaroslav Vonásek.

7. Schválení dodatku č. 1 (změna termínu) ke smlouvě o dílo ,,Výměna elektro kabelu
amontiĚ elektro přípojky k vodojemu v obci Hradiště.

8. Schválení ,,Smlouly o dí1o - oprava poruchy vodovodního řádu na p. č. 1049,1122
a lll1l1.

9. Schvrá]ení podání žádostí o dotací v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje a to žádost o dotaci na výměnu oken a lybudovriní rozvodů
ústředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla a žádosti o dotaci
na zptacoy éní Ú zemního planu obce Hradiště.

10. Schválení zveřejnéníZáméru vyměnit stávající 4 ks oken a 1 ks vchodových dveří
a vybudovat rozvody ústředního topení s osazením elektrického kotlejako zdroje
tepla v objektu OU č. p. 36
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Obec Hradiště 36,33808 Zbiroh

e-mail; obec.hradiste@rokvcanv.cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel. : +42073 2 7 40525, lČ; 005 7399O Čísto rjčtu/t<ód ba nky; 84307333910800

1 1 . Projednaní ,,ZáméŇ* obce Hradiště o odkoupení p. č. 1 061 (ostatní plocha) o výměře
,,

3 /) m- a prodeje p. č. t 320 (ostatní plocha) o výměře 380 m2.

12. Projednání,fláméďl" obce Hradiště o odkoupení p. č. 1057 o llměře t 378 Ň up.
č. 1056 (ostatní plocha) o výměře ?0a íí}, dále prodeje p. č. 90t (ostatní plocha) o
qfměře 3 136 m2.

13. Seznlámení s Rozpočtovým opatřením ě. |a2}2a.
14. Projednáni ,Žádosti o připojení se k mezinarodní kampani ,,Vlajka pro Tibet."
15. Zpráva o rrnitřních finančních kontrolách.
t6. Žádosto finanční příspěvek pro ZO ČSOP Rokycany.
17. Různé.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání ZO Hradiště.

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

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Schválení zápisu z 8. zasedání ZO Hradiště.
Před hlasovaním předsedqící sezrrámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení,

Núvrh asnesení
Zastupitelstva obce Hradiště schvaluje zápis z B. zasedání ZO v roce 2020.

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Schválení ooDohody o ukončení účinnosti Smlouvy o ryužívání informačního systému
VIRTUos.í,

Starosta seurámil zastupitele se zněním smlouly. Dále uvedl, že k3I.12.2020 byl
ukončen provoz hostované spisové služby GalateA, kterou Plzeňský kraj pořídil jako

součást informačního systému VIRTUOS. Důvodem tohoto ukončení je sdělení

dodavatele, že produkt nebude ďále rozvíjaa nebude mu poskytována technická podpora.

Pro zajištění bezproblémového přechoduje smluvně zajištěna i migrace datze stavajíciho
systému GalateA do nového systému AthenA. Starosta na závět uvedl aby se obec do

nového systému nepřihlašovala aprozattm zůstala u písemné evidence. V případě pofreby

se obec do systému může přihlásit.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Dohodu o ukončení účinnosti Smlouvy o využívání

informačního systému I/IRTUOS. "

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4.
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5. §chválení ,oDodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - místní pohostinství
č. p. 34 (č. j. Hl *9 _ 4l202a\."

Snížení nájemného zaproná$empohostinství na 1Kě. Zám& byl vyvěšen3l.12.2020
a sejmut 21.1.2a2l

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Dodatek č. 2 ke Smlauvě o nájmu nebytotrylch

prostor * místní pohostinství č. p. 34 (č. j. Hl * 9 - 4/2020). "

Výsledek hlasování: Pro 4n Proti 0o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 byto schváleno.

Schválení Dodatku č. 1 (změna termínu) ke §mlouvě č.2 - Yýměna části stávajícího
vodovodniho potrubí kvodojemu v obci Hradiště vedené přes p. č. 1,04, 1105, 1106,
t!07 a11lll1, s íirmou BRAVOS - Jaroslav Vonások

Dodatek č. 2 se ýká změny termínu praci ato vzhledem ke zdravotním problómům ve
firmě a dalším důvodem je počasí, kteró také ovlivnilo možtost vykonání díla. Termín
prodlužení je do 15. dubna 2021.

Návrh usneseni
ZastupitelsNo obce Hradiště schvaluje ,,Dodatek č. 1 (změna tertnínu) ke Smlouvě č. 2 -

Yýměna časti stavajícího vodovodního potrubí k vodojemu v obci Hradiště vedené přes p. č. 104,

11a5, I106, 1I07 a l l1 l/] s firmou BRAI4OS - Jaroslav Vonásek" Termín prodlužení je do
]5. dubna 2021.

Yýsledek hlasování: Pro 4o Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Schválení dodatku č. 1 (změna termínu) ke smlouvě o dílo n,Výměna elektro kabelu
amontáů elektro přípojlry kvodojemu v obci Hradiště,

Stejné důvody, které jsou uvedeny v bodu 6. se t|kají i tohoto Dodatku č. 1. Termín
prodlužení je do 15. dubna 202l.

Ndvrh usnesení
Zastupítelstvo obce Hradiště schvaluje dodatek č. 1 (změna termínu) ke smlouvě o dílo

,,Výměna elektro kabelu a montáž elektro řípojley k vodojemu v abci l:Iradiště. Termín
prodlužení je do ]5. dubna 202].

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdržel se 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.

8. §chválení,,Smloury o dflo * oprava poruchy vodovodniho řádu na p. č. 1049, 1122 a
1l11l1.

Jedná se o výměnu klapky a její uložení do šachty vodovodního řádu Pod díly a V
Březinách.

7.
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Návrh u§ne§ení
Zastupiíelstvo obce Hradiště ,,Smlouvu o dílo - oprava porucíly vodovodního řádu na p.

č. ]049, 1]22 a 1l1l/],
Yýsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č.8. bylo schváleno.

9. Schválení podání žádostí o dotací v rámci Programu stabilizace a obnoly venkova
Plzeňského kraje a to žádost o dotaci na qýměnu oken a vstupních dveří a vybudování
rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla a žádosti
o dotaci na zpracování Územniho plánu obce Hradiště.

Ndvrh asnesení
Zastupi,telstvo obce Hradiště schvaluje podání žádostí o dotací v rámci Programu

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského lraje a to žádost o dotaci na výměnu oken a

vstupních dveří a lybudování rozvodů ústředního topení s osaeením elektrického kotle, jako
zdroje tepla a žádosti o dotaci na zpracování Územního plánu obce Hradiště.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

10. Schvátení zveřejnéníZáměru vyměnit stávající 4 ks oken a 1 ks vchodových dveří a
vybudovat rozvody ústředního topení s osazením elektrického kotle jako zdroje tepla
v objektu OÚ t. p. SO

starosta seznámil s možnostmi. souvisí s dotací viz bod č. 9.

Nóvrh asnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zveřejnění Záměru vyměnit stávající 4 lcs oken

a ] l<s vchodových dveří a tybudovat rozvody ústředního íopení s osazením elektrického
kotle jako zdroje tepla v objehu OÚ a, p. 36

Výsledek hlasování: Pro 4n Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.

11. Projednání r,Záměrůo' obce Hradiště o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha) o výměře
375 m2 a prodeje p. č. 1 320 (ostatní ptocha) o výměře 380 m2.

Jedná se o prodej a nrákup srowatelně velkých parcel za stejnou cerltlza 1 m2. Starosta
navrhl cenu 4,56 KělírP . Zasfiryite|é se prozatím k návrhu ceny nelyjádřili. Starosta k tomu
uvedl, že by bylo vhodné tuto cenu uvést v Záměru....

Návrh asnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se meřejněním ,,Záměru obce Hradiště o

odkoupení p, č. 1061 (ostatní plocha) o uiměře 375 m2" q ,,Záíněrem obce Hradiště o
prodeji p, č. 1 320 (ostatní plocha) o vyměře 380 m2.'"

Výsledek hlasování: Pro 4n Proti, Zdržel se 0
Usnesení č. 11. bylo schváleno.
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12. Projednání r,Záměrů" obce Hradiště o odkoupení p, č, 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č.
105ó (ostatní plocha) o výměře 700 m2,dále prodeje p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře
3 136 m2.

Starosta navrhl cenu 4,56 lKčlŇ. Zastupitelé se prozatím knávrhu ceny nevy,jádřili.
Starosta k tomu opět uvedl , žeby bylo vhodné tuto cenu uvést v Zžlméru. ...

Náurh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se meřejněním ,,Zóměru obce Hradiště o

odknupeníp, č. Ia57 ovýměře ] 378 m2 ap. č. 1056 (ostatníplocha) ovýměře 700 m2"'
a ,,Zóměrem prodeje p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře 3 ]36 m2."

Yýsledek hlasování: Pro 4o Proti 0o Zdržel se 0
Usnesení č.12. bylo schváleno.

13. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č.l0l2020.
Starosta seznámil přítomné s Rozpočtoqým opaťenímó. l0l2020.

14. Projednání rrŽádosti o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet.'o

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště nesouhlasí se ,,Žádosti o připojení se kmezinárodní

kampani ,,Wajka pro Tibet." Tedy nehodlá se připojit k akci Wajka pro Tibet,

Yýsledek hlasování: Pro 4o Proti 0,Zdňelse0
fJsnesení č. 13. lrylo schváleno.

15. Zpráva o vnitřních finančních kontrolách
Starosta přečetl zptávupředloženou předsedou finančního v}boru.

Návrh usnesení
Zas t upit e l s tv o o b c e Hr adi š t ě s c hv al uj e,, Zpr ávu o vni třní ch fi nanční c h ko ntr o I ác h. "

Výsledek hlasování: Yro 4, Proti $,Zdňelsea
Usnesení č.14. bylo schváleno.

!6. ,Žáaost o íinanční příspěvek pra ZO ČSOP Rokycany .'í
Obec obdržela žádost. Starosta nawhl příspěvek 2 000Kč.

Ndvrh usneseni
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje příspěvek 2 0a0 Kč pro ZO ČSOP Rolcycany .

Yýsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15. bylo schváleno.

l7. Různé
Starosta seznámil s výsledkem hospodaření - příjmy a vyďaje - ,,Útulku pro psy

Němčovice (patří regionu Radnicko)."
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Usnesení
z ,o7. zasedání Zastupitelstva obce HradiŠtěo"

konanóho 5. února 202l' od 19:00 hodin

l. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu Maíii Somrovou a Janu
Helclovou a zapisovatelem Jakub Dvořáka.

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání doplněný o Bod ě.

1,5 ,,Zprávao vniřních finančnich kontrolách'a bod č.1,6. ,,Žádost o finanční příspěvek
pro Za ČSOP v.".
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zitpís zB. zasediníZO v rcce2a2a.
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Dohodu o ukončení účinnosti Smlouvy o využíváni
informačního systému VIRTUOS."

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Dodatek ě.2ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor - místní pohostinství ě. p. 34 (ě.j. H1 - 9 - 412020).*

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Dodatek č. 1 (změna termínu) ke Smlouvě č. 2
- Výměna části stávajícího vodovodního potrubí k vodojemu v obci Hradiště vedené
přes p. č. 104,1105, 1106, 1107 a 11lli 1 s ťtrmou BRAVOS - Jaroslav Vonásek,u'

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatek č. 1 (změna termínu) ke smlouvě o dílo
,,Výměna elektro kabelu amontáňelektro přípojky k vodojemu v obci Hradiště.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště ,,Smlouvu o dílo - oprava poruchy vodovodního řádu na
p. č. 1049, L122 a I|lVl.

9. Zasupitelstvo obce Hradiště schvaluje podriní žádostt o dotací v rámci Programu
stabilízace a obnovy venkova Plzeňského kraje a to žádost o dotaci na ýměnu oken a
vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla
a žádosti o dotaci na zpracování Uzemního plánu obce Hradiště.

10, Zasllpítelstvo obce ř{radiště schvaluje zveřejnění Zámérulyměnit stávající 4 ks oken
a I ks vchodových dveří a vybudovat rozvody úsťedního topení s osazením
elektrického kotle jako zfuojetepla v objektu OÚ O. p. :O

1l.Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se,,Záměrem obce Hradiště o odkoupení p. č.
1061 (ostatní plocha) o výměře 375 fiÝ* a,flžtměremobce ř{radiště o prodeji p. č. l 320
(ostatní plocha) o fměře 380 m2.*

12. Zastupítelstvo obce Hradiště souhlasí se ,,Záměrem obce Hradiště o odkoupení p. č.
1057 o výměře 1 378 ,ď up. č. 1056 (ostatru plocha) o ýměře 7a0 Ň,* a,,Zžtmérem
prodeje p. č. 901 (ostatní plocha) o aýměře 3 136 íaf .*

13, Zastupitelstvo obce Flradiště nesouhlasí se ,,Zádosti o připojení se k mezinárodní
kampani ,,Vlajka pro Tibet."

14. Zastupitelstvo obce FIradiště schvaluje ,,Zprávu o vniřních finančních kontrolách."
15. Zasfupítelstvo obce F{radiště schvaluje příspěvek 2 000 Kč pro ZO ČSOP Rokycany .

Zápis byl lyhotoven dne 5.2.2021

Jď: r_:,;,T_ů,:ce, 
íl- e . l0 !(

staťosta


