
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
e-mail : obec.hradiste@rokvcanv.cz, www.hradistenadbero_unkou.cz,

tel,: +4207 327 40525, l Č: 00573990, Čís lo účtulkód ba n ky : 843073 339/0800

Zápis
z rr5. zasedání Zastupitelstva obce Hradištěroo

konaného 27. srpna 2021, od 19:00 hodin, místo: č. p. 34.

Zabájení zasedání zastup itelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako,,starosta"). Přítomni byli Ing.
Pavel Šubrt, Jana Helclová a další dva zastupitelé, jeden zastupitel byl omluven.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit dva ověřovatele zápisu a zapisovatele Janu Helclovou. K
návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hraďiště určuje ověřovatele zópisu a zapisovatelem Janu Helclovou.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou
na úřední desce a navrhl doplnění programu o body:
Schválení smlouly o dílo s firmou Beneš (bod č. 6).
Schválení 5, rozpočtového opatření (bod č. 7).

Schválení ,,Smlour,y o pronájem reklamní plochy na sociální vůz" s KOMPAKT spol s.
r. o. - Českomoravská reklamní agentura." (bod č. 8).

Různéje posunutoiako bod 1 1.

Program

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 5. zasedání ZO Hradiště v roce 2021,
3. Schválení zápisu z 4. zasedání ZO Hraďiště v roce 202l.
4. Seznámení se stavem zpracování Územního plánu obce Hradiště:

- Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Hradiště.
- ,§ávrh územního plánu obce Hradiště" dle § 50 stavebního zákona (r,yvěšen
na ÚD obce a na adresách 1_§!*|tolq:Q§!_l.cg a §u:l,h§d:§l§§4{b§!9§]]§a§"qz .

5. Schválení Smiouvy o připojení odběrného el. zaŤízení k distribuční soustavě
napěťové hladiny 0,4 KW (I.l-N).

6. Schválení Smloury o dílo s fitnou Jaroslav Beneš.
7. Projednání a schválení 5, rozpočtového opatření v roce 2021.
8. Projednání ,,Projektu sociální auto * Domov Zvíkovecká Kytička" a schválení

,,Smlour,y o pronájem reklamní plochy na sociální vůz" s KOMPAKT spol s. r. o, *
Ceskomoravská reklamní agentura. "

9. Seznámení se stížností a postupem starosty při řešení stížnosti na postup při
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prodeji p. ě.26512.
10, Projednání apíípadné schválení žáďosti o ,,Přispěvek na provoz ordinace

praktického lékaře ve Mleěicích'.
11, Souhlas se stavbou rodinného domu na p. č. 25318,
12. Souhlas s připojením rodinného domu na p. č. 25318 k vodovodnímu řádu.
13. Souhlas s připojerrím pozemku p. č,25318 v obci Hradiště na místní komunikaci

p, č.551/1.
í4. Oznámení - Zahájení společného řízení - rodinný dům na pozemku 25318

(zahrada) v k. ú. Hradiště nad Berounkou.
15. Seznámení s žádostí hejtmanky PK_ ,,Žádost o zastavení dětských exekucí".
16. Projednání záměru na pronájem části p. č.26515 pod ev. č. 32.
17. Projednánížádosti o pronájem části p. č.265118 nad ev. č. 36.
18. Různé.

- seznámení s projektem,,Letní putovní kino".

Předsedající dal hlasovat o nár,rhu programu.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání roku 202l ZO Hradiště.

Starosta zopakoval závět ze zasedáni,
Návrh usnesení
Zustupitelstvo obce Hracliště schvaluje ,,Zápis ze 4. zasedúní roku 2021 ZO.*
Výsledek hlasování: Pro 4o Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č.3 bylo schváleno.

5. Schválení Smloulry o připoiení odběrného el.zaítn,ení k distribuční soustavě napět'ové
hladiny 0,4 kW (NN) s firmou ČnZ.

Starosta seznámil přítomné se smlouvou uzavíranou z důvodu nutných úprav v souladu
s platnými normami v souvislosti s instalací elektrického kotle v budově obecního úřadu
ve výši Kč 12,500,--.
Návrh usnesení
Zastupttelstvo obce Hrudiště schvaluje smlouvu sJirmou ČnZ - Distribuce a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4, Seznámení se stavem zpracování Územního plánu 1Úr; obce Hradiště
Starosta seznámil přítomné se stavem zpracováni ÚP obce Hradiště. r ÚP nebyly ze

strany zastupitelů žádné připomínky. Starosta uvedl, že 9.9,2021 se uskuteční společné
jednání k ÚP na MěÚ Rokycany. Připomínky, které má ke zpracovateli ÚP (ýše staveb,
nesoulad s výměry, nereagování na předešlé připomínky - č. e. 39).
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6. Schválení Smloulry o dílo s íirmou Jaroslav Beneš.
Starosta seznámil přítomné se smlouvou. Úpraly prováděné v souvislosti s instalací

elektrického kotle ve výši Kč 19 431.98 Kč.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje smlouvu s Jirmou Jaroslav Beneš ve výši 19 431,98
Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání a schválení 5. rozpočtového opatření v roca 202l.
Starosta seznámil přítomné s 5. rozpočtovým opatřením v roce 202l, Navýšení výdajů

ve výši Kč 239 900 Kč,

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hrucliště schvaluje 5. rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 byto schváleno.

8. Projednání ,,Projektu sociální auto - Domov Zvíkovecká Kytička* a schválení
,rSmlouvy o pronájemu reklamní plochy na sociálnívůz'o s KOMPAKT spol §. r. o. -
Ceskomoravská reklamní agentura."

Starosta seznámil přítomné s ,,Projektem sociální auto - Domov Zvíkovecká Kytička",
Dále zastupitele seznámil se zněním smlour,y a podmínkami. Cena reklamní plochy 5 000
Kč + DPH.

Návrh usnesení
Zastupiíelstvo obce Hradiště schvaluje a souhlasí se zapojením do Projektu a schvuluje
,§mlouvu o pronájem reklamní plochy na sociálnivtruo's KOMPAKT spol s. r. o. -
Ceskomoravská reklamní agentura" ve ýši 5 000 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0n Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Seznámení se stížností a postupem starosty při řešení stížnosti na postup při
prodeji p. č.26512.

Starosta seznámil přítomné se stížností obdrženou na postup při prodeji p. č,26512 a
zrekapituloval, že veškeré kroky učiněné před prodejem parcely jsou v souladu se zákonem.
Z celýmpostupem byl stěžovatel také seznámen.

10. Projednání 
^ 

případné schválení žádosti o ,rPříspěvek na provoz ordinace
praktického lékaře v Mlečicích'o.

Starosta seznámil přítomné se žádostí starostky obce Mlečice pí. Chaloupkovó o

,,Příspěvek na provoz ordinace praktického lékaře v Mlečicích". Zas§spitelstvo požadovalo
detailní rozpis pro případné využití příspěvku, který je vfiy starrdardně součástí žádostí.
Dle dostupné informace v ordinaci ordinuje již navá lékařka pouze 1 den v týdnu (a to
pouze na objednaní předem). Akutní případy musí jezdit do ordinace ve Zbirohu. Detailní
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rozpis účelu příspěvku nebyl součástí žádosti. Starosta byl pověřen dotázat se na detaily
účelu příspěvku k provozu ordinace.

Návrh usnesení
Zastupiíelstvo obce Hraďiště neschvaluje žúdost o ,,Příspěvek na provoz ordinace
praktického lékaře v Mlečicích" z důuodu nedostatečnýclt podkladů od žadatele.
Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 4, Zdňe|i se 0.

Usnesení č. 8 nebylo schváleno.

11. Projednání stavby rodinného domu na p. č. 25318.
Starosta seznámil přítomné se Záměrem a Projektem stavby rodinného domu na p. č.

25318.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje stavbu rodinného domu na p. č. 253/8

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

12. Projednání připojení rodinného domu na p. č. 25318 kvodovodnímu řádu.
Starosta semámil přítomné se záměrem připojení stavby rodinného domu na p, č. 25318

k vodovodnímu řádu.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje případné připojení rodinného domu na p. č. 253/8
k vodovoďnímu řádu.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

13. Projednání připojení pozemku p. č. 253/8 v otlci Hradiště na místní komunikaci p. č.

55l/l.
Starosta seznámil přítomné se záměrem připojení pozemku p. ě, 25318 na místní

komunikaci p.ě. 55In.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přípaďné připojení pozemku p. č. 253/8 na mistní
komunikuci p. č. 55l/l.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

14. Oznámení - Zahájení společného řízení - rodinný dům na pozemku p. č. 253/8
(zahrada) v k. ú. Hradiště nad Berounkou.

Starosta sezíúmil přítomné se zahájením společného řízeru * stavba rodinného d<rmu na
pozemku p, č.25318 v k. ú. Hradiště nad Berounkou. Jednání se bude konat 22,9.202l -po
30 dnech od vyvěšení.
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15. Seznámení s žádostí hejtmanky PK - ,oŽádost o zastavení dětských exekucí'o.
Starosta seznámil přítomné s dopisem hejtmanky Plzeňského kraje ohledně ,,Žádosti o

zastavení dětských exekucí".

16. Projednánízáméru na pronájem části p.'č.26515 pod ev. č,32.
Starosta sezrámil přítomné se záměrem pronajmout část p. č.26515

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje zdměr pronajmout část p. č. 265/5 a pověřuje
starostu ke zveřejnění záměru pronajmout část p. č. 265/5. Navrhuje výši nájmu Kč 600,-
-/rok.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Starosta seznámil přítomné se žádostí o pronájem části p, č.265118 nad ev. č. 36

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zóměr pronajmout čúst p. č. 265/18 cca I0 m2 u
pověřuje starostu ke zveřejnění záměru pronujmout část p. č. 265/18. Navrhuje výšt nójmu
Kč 600,-/rok.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11. Různé.

- byly provedeny rozbory vody.
- seznámení s projektem,,Letní kino,oo
- stav odpadu v obci,
- kompostéry pro občany s trvalým pobytem budou tozdávány společně se Smlouvami o

pronájmu (po 5ti letech dojde k převodu vlastnictví na nájemce).

Závérem starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení
z

z rr5. zasedání Zastupitelstva obce Hradištěroo
konaného 27. srpna 202l, od 19:00 hodin

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatelem Janu
Helclovou.

2. Zastupitels'tvo obce Hradiště schvaluje navržený program zasedání.
3 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 4. zasedání obce roku 2021.
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17. Projednánížádosti o pronájem části p.č.265118 nad ev. č.36.



4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje §mlouvu o připojení odběrného el.

zařlzeník distribuční soustavě napětoovó hladiny 0,4 kW (NN) s firmou ČEZve
ÝYši 12.500 Kč.

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Jaroslav BeneŠ

ve výši Kč 19 431,98 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2021.

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje,oSmlouvu o pronájem reklamní plochy na

sociální yůz" s KOMPAI(T spol s. r. o. - Českomoravslci reklamní agentura" ve výŠi

5 000 Kč + DPH.
8. Zastupitelstvo obce Hradiště neschválilo žádost o ooPříspěvekna provoz ordinace

praktického lékaře v Mlečicích".
9. Zastupitelstvo obce schválilo stavbu rodinného domu na p. č. 25318.

10. Zastupitelstvo obce schválilo připojení rodinného domu na p. č. 253/8 k
vodovodnímu řádu.

11. Zastupitelstvo obce schvátito připojení pozemku p. č. 25318 na místní komunikaci
p. č.551/1.

12. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout čású p. ó.26515. VýŠe nájmu KČ

600 Kč/rok.
l3. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout část p. Č.265118 nad ev. Č. 36.

Výše nájmu Kč 600 Kč/rok

Zápís byl vyhotoven27. srpnaZa2l

Starosta: brt v, r.
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