
                                              Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@rokycany.cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel.: +420732740525,  IČ: 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

Zápis

z „2. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“
konaného 1. dubna 2021, od 19:00 hodin, obecní úřad. 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Hradiště  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“  nebo  „ZO“)  bylo
zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako „předsedající“). Přítomni
byli Pavel Šubrt, Jana Helclová a dva zastupitelé, omluvena jedna zastupitelka. Za veřejnost 3
osoby dle prezenční listiny.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit dva ověřovatele zápisu  a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a jednoho 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 jeho doplnění body:
Bod č. 14  Seznámení s RO č.1 2021
Bod č. 15 Žádost o zveřejnění prezentace obce Hradiště v projektu „Aneta potřebuje pomoc“
Stávající Bod č. 14 různé nově pod č. 16

      Navržený program
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 2. zasedání ZO Hradiště v roce 2021.
3. Schválení zápisu z 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2021.
4.  Schválení  „Smlouvy  o  poskytnutí  finanční  účelové  dotace  určené  na  zajištění  dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje.“
5. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha) o výměře 375 m 2 v k. ú. Hradiště
nad Berounkou.“ (Záměr byl zveřejněn na úřední desce a www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. –
2.3.2021.)
6. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 1320 (ostatní plocha) o výměře 380 m2 v k.ú. Hradiště nad
Berounkou.“ (Záměr byl zveřejněn na úřední desce a www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. –
2.3.2021.)
7. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056 (ostatní plocha) o
výměře  700  m2 v  k.  ú.  Hradiště  nad  Berounkou.“  (Záměr  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a
www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. – 2.3.2021.)

1

mailto:obec.hradiste@rokycany.cz
http://www.hradistenadberounkou.cz/


8. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře 3 136 m2 v k.ú. Hradiště nad
Berounkou.“ (Záměr byl zveřejněn na úřední desce a www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. –
2.3.2021.)
9. Schválení „Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu.“
10. Seznámení se stavem žádostí o dotace v rámci PSOV PK, a to žádost o dotaci na výměnu
oken a vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla a
žádosti o dotaci na zpracování ÚP obce Hradiště.
11. Vyhodnocení nabídek a výběr firem, které byly osloveny starostou na výměnu oken, dveří a
vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla.
12. Projednání a schválení příspěvku ve výši 2 000 Kč na podporu „Linky bezpečí, z.s.
13. Projednání a schválení finančního příspěvku ve výši 1 210 Kč na akci „Čistá Berounka.“

 14.  Seznámení s RO č.1 v roce 2021.
 15. Projednání žádosti o zveřejnění prezentace obce Hradiště v publikaci „Aneta potřebuje pomoc“
16. Různé.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

      Návrh usnesení
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  navržený program zasedání  doplněný o  Bod č.  14

„Seznámení z RO č.1 2021“ a bod č. 15. Projednání žádosti o zveřejnění prezentace obce Hradiště
v publikaci „Aneta potřebuje pomoc“ a stávající bod č. 14 „Různé“ zařazen jako bod č. 16.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu z 1. zasedání ZO Hradiště. 
Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 1. zasedání ZO v roce 2020. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí finanční účelové dotace určené na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje.“

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finanční účelové dotace určené na 

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje,“ výše finančního příspěvku činí 1 1 188 
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha) o výměře 375 m2 v k. ú. 
Hradiště nad Berounkou.“

Starosta navrhl cenu 4,56 Kč za m2. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  „Smlouvu  o  odkoupení  p.  č.  1061,  kupující  obec

Hradiště (ostatní plocha) o výměře 375 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou“ za cenu 1 710 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
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Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 1320 (ostatní plocha) o výměře 380 m2 v k.ú. 
Hradiště nad Berounkou.

Starosta navrhl cenu 4,56 Kč za m2. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště  schvaluje  „Smlouvu o prodeji  p.  č.  1320,  (ostatní  plocha)  o

výměře 380 m2 v k.ú. Hradiště nad Berounkou“ za cenu 1 732,80 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056 (ostatní 
plocha) o výměře 700 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou.“

Starosta navrhl cenu 4,56 Kč za m2. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a

p.  č.  1056,  kupující  obec  Hradiště  (ostatní  plocha)  o  výměře  700  m2 v  k.  ú.  Hradiště  nad
Berounkou,“ tedy obec obě parcely kupuje za cenu 9 475,28 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.

8. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře 3 136 m2 v k.ú. 
Hradiště nad Berounkou.“

Starosta navrhl cenu 4,56 Kč/m2. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o prodeji p. č. 901(ostatní plocha) o

výměře  3  136  m2  v  k.  ú.  Hradiště  nad  Berounkou.  Obec  prodává  parcelu  za  cenu
14 555,52 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8. bylo schváleno.

9. Schválení  „Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště č. 3/2021 o místním poplatku z 
pobytu.“

Důvodem změny vyhlášky je změna legislativy, poplatky zůstávají stejné. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o 

místním poplatku z pobytu.“
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

10. Seznámení se stavem žádostí o dotace v rámci PSOV PK, a to žádost o dotaci na výměnu
oken a vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle,  jako zdroje
tepla a žádosti o dotaci na zpracování ÚP obce Hradiště.

3



V minulosti starosta připravil a podal šest žádostí v rámci PSOV PK, bylo jich schváleno šest.
Dále jsme získali dotaci od CHKO (údržba lip), dvě od Mikroregion Radnicko – kotec pro psy a na
kontejner na bioodpad. Také schválené a realizované. V současnosti starosta připravil a podal dvě
žádosti  (schválilo ZO),  a to  výměna oken a dveří  a vybudování  vytápění,  zdrojem tepla bude
elektrický  kotel  na  OÚ  a  žádost  o  dotaci  na  územní  plán.  Obě  žádosti  byly  přijaty,  zatím
neschváleny.

11. Vyhodnocení nabídek a výběr firem, které byly osloveny starostou na výměnu oken, dveří a 
vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického kotle jako zdroje tepla.

Starosta seznámil ZO se třemi nabídkami na vybudování rozvodů topení a osazení kotle, ZO
schválilo nabídku f. U Thermo.

Elektroinstalační práce, ZO vyslovilo souhlas s oslovením f. Beneš, Podmokly.
Starosta seznámil ZO s nabídkami na výměnu oken a dveří, nabídka f. Dynal a f. TSH Plast.

Po posouzení nabídek a parametrů dodávaných oken a zkušeností s minulými realizacemi  zvolilo
ZO firmu TSH Plast Rakovník.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště vybralo nabídku f. U Thermo pro vybudování rozvodů

ústředního topení s osazením elektrického kotle a f. TSH Plast na výměnu oken a dveří
v OÚ. Dále odsouhlasilo f. Beneš pro přípravu elektro připojení.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.

12. Projednání a schválení příspěvku ve výši 2 000 Kč na podporu „Linky bezpečí, z. s.“

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč na

podporu „Linky bezpečí, z. s.“

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11. bylo schváleno.

13. Projednání  a  schválení  finančního  příspěvku  ve  výši  1  210  Kč  na  akci  „Čistá
Berounka.“.

Z diskuse  vyplynulo,  že  ZO je  pro  podporu  této  akce.  Ovšem nelze  řešit  formou
darovací smlouvy, musí to být formou příspěvku. Dále starosta uvedl, že nejenom obec
Hradiště  přispívá,  ale  i  ostatní  obce  Zvíkovec  2 165  Kč,  Karlova  Ves  3 000  Kč,
Nezabudice 1 000 Kč, Velká Buková 3 000 Kč, Křivoklát 3 000 Kč, Roztoky a Zbečno po
5 000  Kč.  Povodí  Vltavy  každoročně  přispívá  částkou  11 000  Kč.   Obec  Skryje
neposkytuje finanční příspěvek, ale podílí se na přípravě akce a následně samotného sběru
odpadu a jeho likvidaci.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci Čistá Berunka

2021 ve výši 1210 Kč.
Výsledek hlasování: Pro, 4 Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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14. Seznámení s  RO č.1 2021
Starosta seznámil, bylo zveřejněno. Příjmy 9,9 tis Kč, výdaje 10,7 tis Kč. 

15. Žádost o zveřejnění prezentace obce Hradiště „Aneta potřebuje pomoc“

Jedná se o žádost o objednání inzerce obce v knize,  ZO konstatovalo, že prezentace
obce v knize nedává z hlediska obce smysl. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo Nabídku inzerce v knize IV Nakladatelství 

s.r.o. - Anetka potřebuje pomoc.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 13. bylo schváleno.

16. Různé

 Bude nutné doplnit finanční výbor, bude v něm končit O. Kurzová.

 Starosta informoval o proběhlém zapojení obce do akce hodina země. Na hodinu bylo
vypnuto veřejné osvětlení.

 Starosta informoval o stavu řešení pohledávek obce a s plněním smyslu ze strany DAS
v této věci (příprava podkladů pro řešení sporu). 

 Jakub Dvořák informoval o nabídkách na dětské hřiště, kde zvažujeme žádost o
dotaci Oranžové hřiště ČEZ. Bylo ovšem konstatováno, že plánované umístění je
podmíněno schválením územního plánu.

Usnesení
Ze „2. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“

konaného 1. dubna 2021, od 19:00 hodin

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
2. Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  navržený  program zasedání  doplněný  o  bod  č.  14

„Seznámení z RO č.1 2021“ a bod č. 15. Žádost o zveřejnění prezentace obce Hradiště „Aneta
potřebuje pomoc“ a stávající bod č. 14 „Různé“ zařazen jako bod č. 16.

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 1. zasedání ZO v roce 2020. 
4. Zastupitelstvo  obce  schvaluje  „Smlouvu  o  poskytnutí  finanční  účelové  dotace  určené  na

zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje“ ve výši 1 188 Kč.
5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha) o

výměře 375 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou“ za cenu 1 710 Kč.
6. Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  „Smlouvu  o  prodeji  p.  č.  1320  (ostatní  plocha)  o

výměře 380 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou“ za cenu 1 732,80 Kč.
7. Zastupitelstvo obce Hradiště „Smlouvu o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056

(ostatní plocha) o výměře 700 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou.“ Obec obě parcely kupuje
za cenu 9 475,28 Kč.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o prodeji p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře
3 136 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou za cenu  14 555,52 Kč.

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce Hradiště. 3/2021 o
místním poplatku z pobytu.“

10. Zastupitelstvo  obce  Hradiště  vybralo  nabídku  f.  U  Thermo  pro  vybudování  rozvodů
ústředního topení s osazením elektrického kotle a f. TSH Plast na výměnu oken a dveří v OÚ.
Dále schvaluje f. Beneš Podmokly pro elektro připojení kotle.

11. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2 000 Kč na podporu
„Linky bezpečí, z. s.“
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12. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci Čistá Berunka 2021 ve
výši 1210 Kč.

13. Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo Nabídku inzerce v knize IV Nakladatelství s.r.o. -
Anetka potřebuje pomoc.

Zápis byl vyhotoven dne  1.4. 2021

                      Starosta Ing. Pavel Šubrt, v. r.
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