
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
e-mail: obec.hradiste@rokvc?nv.cz, www.hradjslenadberounkou.cz,

tel ; +4207 327 405z5, l Č ; 00573990, Číslo ú čtu/kód ba n ky l 843073 339/0800

čj: Hr - 13 - 6t2l2t
počet listů:
Počet příloh:
Výtisk jediný

Zápis
ze )16. za§edání Zastupitelstva obce Hradištěr'o
konaného 15. října 2021, od 19:00 hodin, v čp 36o v Hradišti.

Zahájení zasedání zastupitelsfva

Zasedémí Zastupitelstva obce Hradiště (ďále téžjako ,,zastupitelstvo" nebo ,,ZO") bylo
zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,předsedající").
Přítomni byli Jana Helclová a další tři zastupite|é. Za veřejnost 3 osoby dle prezenční
listiny.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

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

Ndvrh usnesení:
Zash,tpitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1. trylo schváleno.

2, Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem proglamu dle pozvánky, bod č. 10 doplnit o

,,Seznámení s nezaplacenými poplatky za odpad v roce 202I a postupu při jejich
vymáhání" , vbodu č 11. změnit slovo schválení na seznámení ,,Seznámení s 6.
rozpočtoým opatřením v roce 202L Dále doplnit o body: č. i5. ,,Projednání žádosti o
prodloužení pronájmu bytového domu ě, p. 17" a zveřejnéní Záměru obce Hradiště
pronajmout bytový dům č, p.í7" a bod č. 19. Projednání nákupu nového sporáku do č. p,

34,

Program navrženv tomto znéní:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu 6. zasedáníZO l{radiště v foce 2021.
3, Schválení zápisu z 5. zasedání Za Hradiště v roce 2021.
4, Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro

rok 2021.

5. Schválení ,,Plánu inventarizace majetku a závazkt pro rok 202I."
6. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště.



7. Seznámení se stavem zpracováni Územního plánu (Úe; obce Hradiště - seznámení s
připomínkami, které byly zaslány zpracovateh ÚP.. Schválení,,Obecně závazné
lyhlášky (OZY) obce Hradiště č. 412021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství."

9, Schválení,,Obecně závazné rylrlášky obce Hradiště č.512021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství."

10. Projednání zabezpečení dvora OÚ - uzamčení ve stanovených časech azabezpeěení
kamerovým systémem nebo fotopastmi. Seznámení s nezaplacenými poplatky za
odpad v roce 202I a postup při jejich l,rymáháni.

1 1, Seznámení s 6. rozpočtovým opatřením v ťoce 2021.
12. Schválení ,,Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Hradiště a

firmou Márius Pedersen."
13, Projednání žádosti o příspěvek na ňízeni,,babyboxu" v prostorách nemocnice

Rokycany.
14. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu místního pohostinstvíč. p.34 a zveřejnění

,Záměru obce Hradiště prodloužit pronájem č. p. 34."
15. Projednáni žádosti o pronájem bytového domu č. p. I7 a zveřejnění.,Záměru obce

Hradiště pronajmout bytový dům č" p. 17."
16. Schválení ,.Splátkového kalendaře - splácení dluhu na nájmu zaó. p, 17.
1 7, Schválení ",Smlou\ry na pronájem části p. č. 265 l 5 pod e. ě. 32." (Záměr zveřejněn 3 1 .

8. - 17.9.202I)
18. Schválení ,,Smlouly na pronájem části p. č. 265118 nad e. č. 36." (Zámér zveřejněn

31.8. -17.9.202I),
19, Projednání nákupunového sporákudo č. p.34.
20. Různé.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený pragram ve znění viz výše, proti

pozvánce doplněný o body ]0, l5 a l9.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu z 5. zasedáníZO Hradiště.
Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 5. zasedání ZO v roce 202]

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdňeli se a.
Usnesení č.3 lryto schváleno.

4. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro
rok202l.
Starosta navrhl ustanovit čtyř člennou inventarizační komisi.



Ndvrh usnesení
Za s tup it e l s N o o b c e Hr adi š t ě s chv aluj e inv e nt ar i z a č ní ko m i s i,

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení,rPlánu inventarizace majetku azávazků pro rok 202t.$

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Plón inventarizctce mrljeíku a závazkŮ pro rak

202 ]. "

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdrželi se 0.

IJsnesení č.5 bylo schváleno.

6. Schválení vyřazovací a likvidační komise (W,K) movitého majetku obce HradiŠtě.
Starosta navrhl složení vyřazovani a likvidační komise.

Návrh usnesení
Zastupitelstyo obce Hradiště schvaluje vyřazovací a likvidační komisi.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Seznámení se stavem zpracování Územního plánu 1Úr; obce Hradiště - seznámení s

připomínkamio které byly zaslány zpracovateli ÚP.
Starosta seznámil přítomné se stávem zptacovánl územního plránu a dalším postupem

jeho zpracovrání. K návrhu územního planu byly podany připomínky od některych institucí
a občanů s těmito připomínkami starosta seznámil přítomné.

8. Schválení,,Obecně závaznéryhlášky (OZY obce HradiŠtě Č. 412021o místnÍm
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství."

Vyhláška je nutná i kvůli novému zákono odpadech, musíme uvóst do souladu. Bude
se platit 650 Kč/rok zaodpady.

Návrh usnesení
Zastupitelsvo obce Hradiště schvaluje ,,Obecně závaznou vyhlášku (OZY) obce

Hradtště č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvÍ, "

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Schválení,,Obecně závazné rryhlášky obce Hradiště č. 5l202l, o stanovení obecního

systému odpadového hospodářství.oo

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Obecně závaznouvyhlášku obce HradiŠtě Č.

5/202l, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. "

Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdrželi se 0.

tJsnesení č. 8. bylo schváleno.



10. ProjednánízabezPeČení dvora OÚ - uzamčení ve stanovených časech a zabezpečení
kamerovým sYstémem nebo fotopastmi. Seznámení s nezaplacenými poplatky za
odpad v roce 2021 a postupu při jejich lymáhání.

Proběhla rozsáltlá diskuse - stoupající ceny kontejneru, vyhazu.je se co do směsného
odPadu nePatří vČetně velkorozměrového odpadu. Zminilase možnost zavedenípopelnic.
Starosta navrhl uzamčení dvora ve stanoveném čase v letním období od 10:00 do 18:00 a
v zimním od 10:00 do 16:00, Diskutovala se možnost kamerového systému nebo fotopasti,
zde se ZO dohodlo, Že bude posouzeno později po vyhodnocení nového opatření.

NezaPlacené Poplatky budou upomenuty, pokud nezareagují, tak bude vymáháno podle
OZV dvojnásobek, tedy 1 100 Kč.

Nóvrh usnesení
ZasÍuPitelsívo obce Hradišíě schvaluje uzamčení dvora ve slanoveném čase oct ]0:00 do
18-'a0 a v zimním období od 1();00 do ] 6;00. Schvaluje navýšií poplatek za odpad těm, kteří
nezaplatí do 20. 11. 2021 na 1 ]00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

11. Seznámení s ó. rozpočtovým opatření (RO) v roce 202l.

Starosta seznámil přítomné s 6. ROi2021,bylo vyvěšeno na úřední desce a na www
stránce, Celkem přrjmy 89 tis Kč a výdaje 82 tis. Kč.

12, Schválení 
'DohodY 

o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Hradiště a
firmou Márius Pedersen.''

Návrh usnesení
ZastuPitelstvo obce Hradišíě schvaluje ,, Dohodrt o výběru poplatků a předávdní

dokladů mezi obcí Hradiště a.firmou Márius Pecíersen. ''
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdňel se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.

13. Projednání Žádosti o Příspěvek na zřízení,,babyboxuó'v prrrstorách nemocnice
Rokycany.
Navržen příspěvek 3 000 Kč.

Návrh usnesení
ZastuPitelstvo obce Hradi,ště schvaluje příspěvek na zřízení ,,babyboxu" v prostorách

nemocnice Rorcr\cany ve výši 3000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 11. byto schváleno.



14. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu místního pohostinství č. p. 34 a
zveřejnění ,,Záméru obce Hradiště prodloužit pronájem č. p.34.o'

Zastupttelé souhlasí s prodloužením o 2rcIq.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s prodloužením pronájmu místního pohostinství č. p.
34 o 2 rolq, a schvaluje zveřejnění ,,Záměru obce; Hradiště prodloužit pronájem č. p. 34, "
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 12. bylo schváleno.

15. Projednání žádosti o pronájem bytového domu č. p. 17 a zveřejnění Záměru obce
Hradiště pronajmout č. p. 17.u'

Zastupitelé souhlasí s uzavřením nové smlouly. Zastupitelé souhlasí s dobou pronájmu
1 rok.

Návrh usnesení
Zastupttelstvo obce Hradtště souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu bytového domu č.

]7 a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmou č.pl7 na dobtt l roku.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 13. bylo schváleno.

16. Schválení r,Splátkového kalendáře - splácení dluhu na nájmu za č. p.17."
Dlužníkovi (nejde o současného nájemce) byl navržen splátkoý kalendář, splátky do

prosince zadhlh na nájem na bytoqý dům č. 17.

Náurh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje splátkový kalendář - splácení dluhu na nájmu č.p.

17 ze strany předchozího nájemníka.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 14. bylo schváleno.

17. Schválení ,,Smlouly na pronájem části p. č. 265/5 pod e. č.32.u (Zámér zveřejněn 31.
8. _ 17.9.202l)
Doba pronájmu navržena na 5 let. Výše pronájmu 600 Kč/rok,

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvt,t, na pronájem částt p. č, 265/5 pod e. č.

32. ve výši 600 Kč."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 15. bylo schváleno.

18. Schválení,,Smloulry na pronájem části p. č.265/5 nad e. č. 36." (Zámér zveřejněn 31.
8. - 17. 9.2021).
Doba pronájmu navrženana 5 let. Výše pronájmu 600 Kčlrok.
Núvrh usnesení

Zastttpitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu na pronájem části p, č. 265/5 pod e.

č. 32. ve výši 600 Kč."
Výstedek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
I]snesení č. 16. tlvlo schváleno.



19. Projednání nákupu nového sporáku do č. p.34.
Došlo k neopravitelné poruše sporáku (shoření el. části spclráku. náhradní díly

nesehnatelné) starého 11 let. v hostinci ě, p.34. ZO souhlasí s nákupem nového sporáku s v
cenové relaci do 30 tisíc.

Návrh usnesení
Zastupitelsts,o obce Hradiště schvaluje nákup nového sporáku do pohostinství v cenové
relaci do 30 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
Usnesení č. 17. bylo schváleno.

20, Různé
o Infbrmace o chystané vyhlášce na cenu vody , Budou dvě složky, 500 - 1 000 Kč na

opravy aúdržbu.
o ZO byli starostou seznámeni s akcemi, které plánují v Hradišti do konce roku 2021

společně JoseťKryštůfek (pronajímatel místního pohostinství) a starosta obce
Hradiště.

Usnesení
Ze 116. za§edán í Zastupitelstva obce Hradištěr'o

15. října 202l, od,19:00 hodin, v čp 36o v llradišti

l. Zastupitelstvo obce Hradště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele.

2. Zustupitelstvo obce Hradtště schvaluje navržený program, doplněný o body 10, 11, 15 a
19.

3. Zastupiíelstvo obce Hradišíě schvaluje zápis ze 5, zasedání ZO v roce 2021.

4. Zasíupitelstvo obce Hraďiště schvaluje inventarizační komisi.

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvuluje ,,Plún inventarizace majetku a závazků pro rok
202I."

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyřazovací a likviďační komisi.

7. Zastupitelsno obce Hradiště schvaluje,,Obecně zdvaznouvyhlúšku (OZV) obce Hradště
č. 4/202l o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.u

8. Zastupitelstvo obce Hradiště ,,Obecně zúvaznou vyhlášku obce Hradiště č. 5/202l, o
stanovení obecního sysíému oďpadového hospodářství."

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje uzamčení dvora ve stanoveném čase od 10:00 do
18:00 a v zimním období od 10:00 do M:a0.

l0, Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Dohoďu o uýběru poplatků a předúvdní dokladů
mezi obcí Hradiště u jirmou Márius Peďersen."

11. Zastupttelsno obce Hradiště schvaluje příspěvek na zřízení ,,babyboxu" v prostoráclt
nemocnice Rokycany ve uýši 3 000 Kč.



12. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s proďlouženírupronájtnu místního pohostinslyí Č.

p. 34 a schvaluje zveřejnění,,Zúměra obce; Hradiště prodloužit pronújem č. p. 34."

13. Zastupitelsno obce Hradiště souhlasí s uzauřením Smlouvy o pronájmu bytového domu
č. 17 a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmoat č. p. 17 na ďobu 1 roku

14. Zastupitelsno obce Hradiště schvaluje splútkouý kalendúř - spldcení dluhu na ndjma Č.

p. 17 ze struny předchozího nájemníka.

15. Zustupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu na pronájem čdsti p. Č. 265/5 pod e.

ě. 32, uýše pronájmu 600 Kč/roko

16. Zastupilekno obce Hraďiště schvaluje ,,Smlouvu na pronájem čústi p, č. 265/18 nud e,

č. 36., uýše pronójmu 600 Kš/rok."

17, Zastupitelstvo obee Hradště schvaluje nákup nového spordku do pohostinství Č. 34 v
cenové relaci do 30 tisíc Kč.

Zápísbyl vyhotoven dne 15. 10. 2a2I

Starosta:


