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Zápis
z rr4. za§edán í Zastupitelstva obce Hradištěr'o

konaného 18. června 2a2|, od 19:00 hodin, v čp 34, v Hradišti.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Hradiště (dále téžjako .,zastupitelstvo" neba ,,ZO") bylo

zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,přeclsedající").
Přítomni byli Pavel Šubrt a tři zastupitelé , omluvena místostarostka Jana Helcl ová, 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 zapiso,-atele

Výsledek hlasování: Pro 4o Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky, doplněným o bod

10 a 1 l " původní bod 10 .oRůzné" zaŤazen jako bod i2.

Návrh usnesení - Program navržen v tomto znění:
l. Volba zapisovatele a ověřavatelů zápisu,
2. Schválení progťamu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 202],
3. Schválení zápisu z 3. zasedání ZO Hradiště v roce 2021.
4, Schválení ,,Závěrečného účtu za rok 2020" a ,,Účemí rcivěrl<y za rok 2020,"
5. Seznámení,s ,,Rozpočtovým opatřením č. 3/2021."
6, Schválení ,,Návrhu smlouvy na odkoupení p. č. I053 " o výměře 615 m2.
7. Schválení ,,Smlouvy na prodej p. č. 265/2" o výměře 36 m2.

8. Projednání záměru na pronájem nebo případný prodej části p. č. 265/5 pod e, č. 32.
9. Posouzení ,,]Ýávrhu itzemního plánu obce Hradiště" dle § 50 stavebního zókona

(předložen zpracovatelem ke konírole).
l0. Projednání žádosti o pronájem čásíi p. č. 265/lB,
] 1. Schválení ,,Smlouvy o poslqltnutí účelové doíace č. 1760202] - Rekonstrukce obecního

úřadu" a ,,Smlouvy o poslqltnutí účelové dotace 1786202] na akci Územní plán obce
Hradiště."

]2. Různé.
Předsedající dal hlasovaí o návrhu programu,

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený proqram ve znění viz výše, proti programu
doplněný o body l0, I ], bod ,,Různé" nově č ]2.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. SchváIení zápisu z 3. zasedání ZO Hradiště.
Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno

usnesení.

Ndvrlt usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluie zápis z 3. zasedání ZO v roce 202]

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

4. §chválení ,,Závérečného účtu za rok2020" a ,,Účetní závěrlry za rok2a20.$
Oba návrhy byly schváeny na minulém zasedání a byly zveřejněny dle zákona.

Schváleny byly bez výhíad.

- Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Zdvěrečný účet za rok 2020" bezvýhrad.

Součástí ,,Závěrečného účtu" ,je ,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Hradiště za rok 2020" "

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

- Ndvrh usnesení
Zastt,tpiíelstvo obce Hrat]iště schvaluje ,,Účefuí ztívěrku za rok 2020* bez výhracl.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Seznámení s ,oRozpočtovým opatřením č.3l202l."
Zastupitelé byli seznámeni s RO ě.312021. Výdaje 16 tisíc, píevážně nákup materiálu.

RO bylo řádně zveřejněno.

6. Schválení,,Návrhu smlouly na odkoupení p. č. 1053" o výměře 615 m2.

Jedná se o pozemek v místní části ,,Pod Díly," přes kteý vede vodovodní řád. K ceně
se zatím pí. K. Š nely,iádřila, cena 4,65 Kělmz, starosta zašle pí, K. Š Smlouw
k posouzení.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlotlvu na odkoupení p. č. ]053 " o výměře
6t5 m2, 4,65 Kč/m2."
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. §chválení n,Smlouvy na prodej p. é.26512" o výměře 36 m2.
Zastupitelstvo stanovilo prodejní cenu ve výši 100 Kélm2 v místě cena oblryklá.

Kupující p. D.G. Záměr byl řádně vyvěšen, nikdo neměl připomínky.

Ndvrh usnesení
Zaslupitelstvo obce HrarJiště schvaluje ,,Smlouvu na prodej p, č. 265/2" o výnlěře 36 m2
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Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0n Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Projednánízáměrru na pronájem nebo případný prodej části p. ě,26515 pod e. í,.32.
Starosta obdržel žádost o prodej nebo pronájem. ZO po diskusi souhlasí s pronájmem

a pověřilo starostu vypracováním záměru na pronájem a jeho lyvěšením.

Núvrh usnesení
Zasttlpitelstvo obce Hradiště scht,aluje záměr na pronájem čdsti p, č, 265/5 prld e. č. 32 a
pověřilo starostu.f eho ýypracováním a zveře.iněním,

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

9. Posouzení,,Návrhu územního plánu obce Hradiště" dle § 50 stavebního zákona
(předložen zpracovatelem ke kontrole)."

Starosta seznámil s návrhem ÚP, ktery zpracovatel předložil ke kontrole. Dále bude

proces pokračovat dle zákonného postupu. Proběhla diskuse. zastupitelé V. CH. a J. D.
poukázali na neadekvátní status SV u dvou rekreačních objektů mimo souvislé zastavéné

územi obce. J. D. lyjádřil nesouhlas s rozšířením zastavitelných ploch především u
rekreačních objektů, kteý by umožnil výstavbu dalších chat a s celkovým rozsahem

rozšířeni zastavitelných ploch. Starosta nesouhlasil s názorem zastupitele J. D. a uvedl, že

zastavitelné plochy jsou v blízkosti zástavby. Na argument JD týkající se lidí, kteří by přišli
do obce a budou zde bydlet pouze so a ne i kďyž budou přihlášeni, Starosta dodal, že

v současné době je takových osob více a také nic nepřinášejí, Ostatní zastupitelé neměli
k návrhu výhrady.

10. Projednání žádosti o pronájem části p. č.265118
Starosta obdržel žáďost o prodej nebo pronájem, jedná se o rozšíření přístupu k chatě a

uložení nádrže o objemu 1m3 ve svahu nad chatou.

Ndurh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Záměr na pronájem části p. č. 265/18 a pověřilo
starostu ýypracovat a zveřejnií záměr. "

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

11. Schválení ,nSmlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 17602021 - Rekonstrukce
obecního úřadu" a ,rSmlouly o poslcytnutí účelové dotace 1786202I na akci Územní
plán obce Hradiště.o'

Zastupitelé obce byly seznámeni se ,,Smlouvou o pos§tnutí účelové dotace č.
1760202l - Rekonstrukce obecního úřadu.'o a se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace
ú862a2l na akci Územní plan obce Hradiště.*
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Ndvrh usnesení
Zastupitelé obce souhlasí se Smloutlou o poslqltnutí účelové dotace č. 1760202] -

Rekonstrukce obecního úřadu" a přijímají dotaci ve výši l28 000 Kč. Souhlasí také se
Smlouvou o poslrytnuťí účelové dotace 17862021 na akci Územní plán obce Hradi,ště" a
přijímají dotaci ve výši 69 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrže| se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.

12. Různé
K tomuto bodu nebyly nebyly žádné příspěvky.

Usnesení
Ze rr4. za§edání Zastapitelstva obce Hradiště,o'

konaného 18. června 2021, od 19:00 hodin

1, Zastupitelstvo obce Hrailiště arčuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatelem.
2. Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje navržený program

ďoplněný a body 10, I1, bod,,Různé" nově ě 12.
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zapis ze 3. zasedání ZO v roce 2021.
4. Zastupitelsno obce Hradště schvaluje ,,Zúvěrečný účet za rok 2020" bez výhraď
5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Účetní ztívěrku za rok 2020" bezuýhraď
6. Zastapitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smluvu na odkoupení p. č, 1053" o

uýměře 615 tď."
7, Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje ,,Smloavu na prodej p. ě. 265/2" o

uýměře 36 ftý.
8. Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje záměr nc prondjem čdsti p. č. 265/5 pod

e. č. 32 a pověřilo starostu jeho vypracovdním a zveřejněním zúměru.
9. Zastupitelstvo obce Hradště sckvaluje ,,Zámžr na pronújem čdsti p. č. 265/18 a

pověřilo starostu uypracovat a zveřejnit zdměr."
10. Zastupitelstva obce Hradště schvaluje ,,Smlouvu o poslEnuff účelové ďotace č.

17602021 - Rekonstrukee obecního úřada" a přijímó dotaci ve výší 128 000 Kč a
,,Smlouva o poskytnutí účelové dotace 17862021 - Územní plán obce Hradiště" a
přijímá dotact ve výši 69 000 Kč.

Zápis byl vyhotoven dne 18.6.202l

starosta obce Hradiště


