Obec Hradiště 35, 33808 Zbiroh
e-mail : obec,hrad iste@rokycanv.cl, www.hrad istenadberou nkou,cz,
tel,: +42Q7327405?5, lČ: 00573990, Čísíoúčtu/kód banky: 84307333910800

Zápis

z ,r3. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,oo

konaného 28. května 2021., od 19:00 hodin, v čp. 36, v Hradišti.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále téžjako ,,zastupitelstvo" nebo
,,ZO*) bylo zahájeno v i9:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Subrtem (dále jako
.,předsedající"). Přítomni bylo pět zastupiteli. Za veřejnost 3 osoby dle prezenční listiny.

1.

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl dva ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Ndvrh usnesení:
Zastztpitelst'vo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Výsledek hlasování; Pro 5n Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu doplněné o body 13,14,15,16,17;
Program:

l.
2.
3.
4.
5.

Volba zapisovatele a ověřovatelťr zápisu.
Schválení programu 4. zasedání ZO Hradiště v roce 202L
Schválení zápisu ze 3. zaseďání ZO Hradiště v roce 202L
Schválení ,,Zprávy o ýsledku přezkoumání hospodařeni ÚSC Hradiště zarok2020."
Schválení,,Návrhu závěrečného účtuzarok2020* a,§ávrhu účetnízávérky zarok
2020."
Projeclnání ,,Žádostio přezkoumaní hospodaření ÚSC Hradiště zarok202l" azároyei
^Žádosti o provedení Metodické dohlídky. "
Seznámení s ,,Rozpočtovým opatřením č.2l202I."
Schválení ,,Smlouly s firmou TSH Plast Želeč,pobočkaRakovník" - provedení
výměrry 4 ks oken a 1 ks dveří na obecním úřadě č, p. 36 za cenlr79 487 Kč včetně

6.
7.
8.

,

9.

DPH.
Schválení,,Smloury s firmou U - THERMO, František Jonáš o. s. voda, topení plyn,
Prahď'na vybudování ústředního topení (5 ks radiátorů) a osazení el. kotle zn.
Proterm Ray 12KE na obecním úřadě za cenu 92 705 Kč včetně DPH.

Schválení ,.Smlouvy s firmou Jaroslav Beneš, elektroinstalage" na připojení elektromontéůe el, kotle na obecním úřadě za genu 12 282,78 Kč včetně DPH.
Projednání ,,Záméru na odkoupení p. č. 1053" o výrněř,e 615 m2.
Projednání žádosti a ,,Záméru na prodej p. ě.26512" o ýměře 36 m2,
Schválení zápisu do ,,Kroniky obce Hradiště."
Seznámení se zprávou kontrolního ýboru.
Schválení koupi tiskárny typ Canon - starosta.
Schválení poraženi stromů na pč. lnlll - borovice (8 - l0 000Kč) a 22 smrk douglaska (6 - 8 000 Kč) firmou Tomáš Halaďa,rízlkové kácení stromů.
Stanovení cenové mapy Hradiště nad Berounkou - 4, 56KělmZ. Vyhláška 44112013

10.
11.
12.
13.

14.
15.

i6.
17.

Sb.

Stanovení datumu 4. zaseóáni ZO (I8. nebo 25.6,2021,) - Schválení ZÚ
Různé:
- Seznámení s úplným rozborem vody používanéz vodojemu V Březinách a
částečnýmrozborem vody z vodojemu Pod Díly.
- sekání trálry, kdo má zájem
- množstvíodebrané vody
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

18,

19.

Ndvrh usnesení

Zrtstupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše, proti pozvánce
doplněný o body 13, ]4, 15, ]6 a ]7, bodrůzné nově č 19.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 trylo schváleno.

3.

Schválenízápisu ze 2.zasedáníZO Hradištá

Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 2. zas,edání ZO v roce 2020.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č.3 bylo schváleno.

4.

Schválení ,,Zprálry o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC nradiště za rok
2o2a.u
Starosta přečetl, nebyly zjištěny žádnénedostatky.

Núvrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Zprávu o vysledku přezkoumání hospodaření
USC Hradiště za rok 2020. "
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

.

Usnesení č.4 bylo schváleno.

5.

Schválení n,Návrhu závěrečného ričtu zatokzLza" a,oNávrhu účetnízávěrky za rok
2020."
Zasttlpitelé byli seznrámeni s oběmanáwhy

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradišíěschvaluje ,,Návrh závěrečného účtuza rok 2020" bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Núvrh usnesení

Za,stupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Návrh účetnízávěrlq, za rok 2020" bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6.

Projednání ,,Žádosti o přezkoumání hospodaření Ú§C Uraaiště za rok 2021," a
zároveň rŽádostio provedení Metodické dohlídky.íí
Núvrh usnesení

Zastttpiíelstvo obce Hrar]iště schvaluje ,,Žádost o přezkoumání hospodarení ÚSC
Hradiště za rok 202] " a zároveň ,,Žádost o provedení Metodické dohlídxr+,,"
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7,

Seznámení s ooRozpočtovým opatřením é.2l202t."

ZO vzalo na vědomí.

8.

Schválení ooSmlouly s íirmou TSH Plast ŽeleérpobočkaRakovník" - provedení
výměny 4 ks oken a 1 ks dveří na obecním úřadě č. p.36 za cenu 78 487 Kč včetně

DPH.
Jedná se o smlou\u na nabídku zvolenou zastupitelstvem na minulém

zasedá.r;'rí,

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu s firmou TSH Plast Želeč, pobočka
Rakovník" - provedení výměny 4 ks oken a ] ks dveří na obecním úřadě č. p. 36 za cenll

Kč včetně DPH..
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8. bylo schváleno.
78 187

9.

Schválení rr§mlouly s íirmou U - THERMO o. s. voda topení plyn, Praha" na
lybudování ústředního topení (5 ks radiátorů) a osazení el. kotle zn. Proterm Ray
12KE na obecním úřadě za cenu 92 705 Kč včetně DPH.
Jedná se o smlouvu na nabídku zvolenou zastupitelstvem na minulém zasedérr'i.

Návrh usnesení
Zasíupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlottvu s "firmou U - THERMO o. s. voda
topení plyn, praha" na ,-ybuclování ústředního topetti (5 ks radiátorŮ) a osazení el. kotle
zn, Proterm Ray 12KE na obecním úřadě za cenu 92 705 Kč včetně DPH_."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

firmou, elektroinstalaceoo na připojení
úřadě za cenu 12282,78 Kč včetně DPH.

10. Schválení or§mlou1ry §

-

el. kotle na obecním

Jedná se o smlouvu na nabídku zvolenou zastupitelstvem na minulém zasedánÍ.

Návrh usnesení
Zastupitelsívo obce Hradiště schvuluie ,,Smlauvu s firmou elektroinstalace" na PřiPojení
-elektromontáže el. kotle na obecním úřac]ě za cenu l2 282,78 Kč včetně DPH.
Výstedek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.
11.

Projednání r,Záměru na odkoupení p. č. 1053" o výměře 615 m2,
Jedná se o parcelu v Pod Díly, kudy vede vodovodní řád obce. V souladu se záměrem
budoucí výměny vodovodního řádu má obec zájem získat tyto pozemky. Jednání o ceně
zattm neproběhlo.

Núvrh usnesení
Zastupiíelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Záměr na odkoupení p. č. ]053" o výměře
615 m2.

Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11. bylo schváleno.
12. Projednání žádos ti a ,,Záméru na prodej p. č.26512,o o výměře 36 m2.
Obec obdržeIažádosto odkoupení této parcely _mezi dvěma chatami.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněnim ,,Záměru na Prodej P. Č.265/2" o
ryměře 36 m2."
Výstedek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdňel se 0
Usnesení č. 12. bylo schváleno.
13. Schválení zápisu do ,oKroniky obce

Hradiště."

Nóvrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hradišlě schvaluje zápis do ,,Kronilql obce Hradiště,"

Výstedek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14. Seznámení se zprávou kontrolního výboru.
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o činnosti kontrolního výboru předloženou
předsedou kontrolního výboru, Kontrolní výbor nezjistil žádnénedostatky ani pochybení.
Všechna usnesení ZO byla splněna.
15. Schválení koupi tisli.árny §p Canon - starosta.
§tarosta požádal ZO o schválení nákupu nové tiskárny, současná přestala fungovat

Núvrh usnesení
ZastupitelsNo obce Hradiště schválilo koupi tiskárny typ Canon.
Yýsledek hlasování: Pro 5o Proti
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

,Zdňelse0

16. Schválení poraženístromů na p. č. l1,1.1ll - borovice (8 - 10 000Kč) a 22
douglaska (6 - 8 000 Kč) firmou Tomáš Halada, rizikové kácení stromŮ.

smrk

-

Jedná se na žádost majitelů vedlejšíchpozemků a ČPZ * stromy ohrožujíi vn, stromy
stojí na pozenrku obce, Dle starosty stav stromů opravdu r.yžaduje pokácení a vzhledem
k poloze je nutné zvolit tuto, byť nákladnou, metodu poraže:ní. Smrk je v blízkosti č. p. 5
a transformátoru,

Ndvrh usnesení
obce Hradiště schválilo poražení stromů na pč. ] 111/1 - borovice
22 smrk - douglaska (6 - 8 000 Kč) Jirmou rizikové kácení stromů.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
17. Stanovení cenové mapy Hradiště nad Berounkou

-

(8

- ]0

}aOKč) a

4, 56 Kč/m2. Vyhláška

44ll20l3

Sb.
Dle legislativy by obec měla stanovit cenu pozemků v cenové mapě v obci.

Núvrh usnesení
Zastupitelsuo obce Hradiště schvaluje stanovení cenové mapy pozemků Hradiště nad
Berounkou

-

1, 56 Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrže|se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
18. Stanovení datumu 4. zasedáníZO (18. nebo 25.6.202t}- Schválení ZÚ
ZO se dohodlo na termínu zasedáníZO I8.5.202I. Zasedání je nutné svolat
schválení záv ér ečnéhoúčtu.

kvůli

Ndvrh usnesení
Zasíupitelstva obce Hradiště schvólilo termín příštíschůze ZO na l8.6.202 ] od 19h.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

19. Různé

- Semámení s úplným rozborem vody používanéz l,odojemu V Březinách a částečným
rozborem vody z vodojemu Pod Díly. Tyto rozbory stály 17 tis Kč, Rozbory ve všech
kontrolovaných položkách byly v normě,
-Starosta dal k zamyšleni, iak řešit sekání tráv.v * nyní je na bedrech starosty. Je nedostatek
záiemců o tuto činnost. JD návrh snížitfrekvenci sekání trál1l, ovšem toto se nesetkalo se
souhlasem, kvůli obavě z výskytu klíšťat,

- Množství odebrané vody - Starosta nechal \Tpsat spoti'ebu vody za poslední tři roky.
Podle výsledku je zŤejmé, že ten či ti, kdo si napouštívodu do bazénůnejsou největši
spotřebitelé vody ale řadí se mezi poslední. K tomu také starosta uvedl, že pokud někdo
bude něco kritizovat je potřebné mít k tomu náležitépodklady a ne kritizovat podle sých
domněnek. Dále k tomu starosta dále uvedl, že v některych případech se z veřejného
vodovodu zaléváa vzhledem k tomu, že cena vody je docela nízká nenutí lidi šetřit vodou.
K tomu dodal, že v příštímroce je nutné cenu vody za Im3 zqišit.

Ze

Usnesení
§ edán í Zastupitelstva obce Hradištěoo'

rr3. za
konaného 28. května 2a21., od 19:00 hodin

1,
2,

Zastupitelstvo obce Hradiště určaje ověřovatele zápisu u zapisovatele,
Zastapitelstva obce Hradiště schvaluje navržený program3. zasedání ZO ve znění viz
uýše,protipozvánce ďoplněný o body 13, 14, 15, 16 a 17, bod různénouě č 19.
3. Zastupitelstuo obce Hradtště schualuje zdpis a 2. zasedání ZO v roce 2020.
4. Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Zptúvu o uýsleďku přezkoamúní
hospodaření USC Hraďště za rok 202a,"
5. Zasíupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Návrh zdvěrečnéhoúčtuza rok 2020" bez
uýhraď
6. Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Návrh účetnízóvěrky za rok 2020" bez
uýhraď
7. Žasfupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Žddast o přezkoumóní hospoďaření ÚSC
Hradiště za rok 202t" a zároveň ,,Žddost o provedení Metodické dohlídky.'
8. Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Smlouva stirmou TSH Plast Zeleč,
poboěka Rakovník" - provedení uýměny 4 ks oken a 1 ks dveří na obecním úřadě č.
p, 36 z& cena 78 487 Kč včetně DPH.
9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu s jirmou U * THERMO o. s. voda
topení plyn, Praha" na uybudování ústředního topení (5 ks radiátorŮ) a osazení el,
kotle zn, Proterm Ray I2KE na obecním úřadě za cenu 92 705 Kč včetně DPH-*
10, Zastupitelstvo obce Hradště schvalaje ,,Smlouvu slirmoa elektrotnstalace" na
připojení - elektromonídžeeL kotle na obecním úřadě za cenu 12 282,78 Kč včetně

DPH.

Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje zveřejnění ,,Zdměru na oďkoupení p, Č.
1053* o uýměře 615 m2.
12. Zastupitelstvo abce Hradště souhlasí se zveřejněním ,,Zóměru na prodej p. č,
26512* o uýměře 36 m2.u
11.

Zastupitekfuo obce Hradště schvaluje aipis do ,,KroniIE obce Hradiště."
14. Zastupitels*o obce Hradště schváIilo koupi tiskárny t7p Canon.
15, Zastupitelsno obce Hradiště schvdltlo poražení stromů na p, č. 1111/1 - borovice (8
- 10 000Kč) a 22 smrk - douglaska (6 - 8 000 Kč)tirmou rizikové kácení síromŮ,
16. Zastupitelstvo obce Hradiště 17 schvaluje stanovení cenové mapy pozemků Hraďtště
nad Berounkou - 4, 56 Kč/m2.
17. Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo termín příštíschůze ZO na 18.6.2021 od
19:00 hod
13.

Zapis byl vyhotoven dne 28.5.202t

Ing. Pavel Šubrt,starosta obce

