
Obec Hradiště 36 33808 Zbiroh
e-mai|: obec.hradiste@roky§aly.c& wwu.hLadistenadbelounkou.cz,

tel. i +42a7 327 40525, l Č; 00573990, Čís lo ú čtu/tód ba n ky ; 843073 339/0800

Zápis
ze )r7 . za§edán í Zastapitelstva obce Hradištěo'o
konané 26.listopadu202t, obecní úřad č. p.36; od 19;00 hod.

Zahájení zas ed á ní zastupitelstva

Zaseďání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako ,,zastupitelstvo" nebo ,.ZO") bylo
zahégeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,předsedající").
Přítomni byli Pavel Šubrt, Jana Helclová a tři zastupitelé. 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:
Zasíupitelstvo obce Hradišíě určuje ověřovatele zápisu rl zapisovatele.

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

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Předsedajíci seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky, doplněný o nové
znění bodu č. 6 (Projednání a schválení ,,Záměru obce Hradiště prodloužit pronájem
místního pohostinstvič.p.34, současnémunájemci od 1.1.2022 do 31. 12,2026", o nové
znění bodu č. 7. (Projednání a schválení ,,Záměru obce Hradiště prodloužit pronájem části
budovy st. p. 72 současnému nájemci od 1. 1 . 2022 do 31 . 72, 2026") a dále o body:
1i. Projednání a schválení ,,Kupní smlour,y s f,trmou Ornamento - obce" na plechové

uvítací tabule o celkové ceně 8 276Kč.
12. Proiednánía schválení 7. rozpočtového opatření v roce 2021.
13. Seznámení se závěry valné hrcrmady ,,Zájmového sdružení právnických osob

POLYGON."
Program navržen v tomto zněníz
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2, Schválení ,.Programu 7, zasedání ZO Hradiště v roce 2a2I."
3. Schválení ,,Zápisuz6, zasedáníZOHraďiště v roce 202I."
4. Seznámení se stavem zpracovániÚzemního plánu 1Úe; obce Hradiště.
5. Projednání a schválení ,,Návrhu Rozpočtu - v}daje a příjmy na rok 2022" a

doplnění ,,Střednědobého ýhledu rozpočtu na roky 2023 - 2a26."
6. Projednání a schválení ,,Zámě;ru obce Hradiště prodloužit pronájem místního

pohostinství č, p. 34 současnému nájemci od 1 .1.2022 do 31. 12. 2026*
7. Projednání a schválení ",Záméru obce Hradiště prodloužit pronájem části budor,y

st.p.72 současnémunájemci od 1. 1.2022 do 31. 12.2026*
8, Schválení ,,Smloury o pronájmu bytového domu č. p. 17." (Zarněr zveřejněn 25.

10. a sejmut 17 . lI.202l)
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9 Projednání ,,Žádostí o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce Hradiště, p. Č. i9
(601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (Itl m2 - neplodná pťrda). oba pozemky jsou

zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, kú. Hradiště nad Berounkou."
Seznámení se.,Zápisem ze sněmu čl. obcí Mikroregionu Radnicko."
Projednání a schválení ,,Kupní smlouly s firmou Onramento - obce" na plechové
uvítací tabule o celkové ceně 8 276Kě.
Projednání a schválení 7. rozpočtového opatření v roce 202I.

Seznámení se závěry valné hromady ,,Zě4mového sdružení právnických osob
PoLYGoN"
Různé

10.

11,

12,

13.

|4.

Núvrh usnesení
Zastupilelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 6. zasedání ZO v roce 2021.

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

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Seznámení se stavem zpracování Územního plánu 1Úr; obce Hratliště.
Starosta seznámil přítonrné s tím, že k UP proběhlo jednání k podaným připomínkám.

Byly projednány jednotlivé připomínky. Starosta uvedl podrobnosti kjednotliým
připomínkám Zpracovatel ÚP - stavební odbor MěU Rokycany- připraví ryjádření a bude
zpracován upravený návrlr ÚP pro následné veřejné projednání.

Předsedající dal hlasovat o návrhu progťamu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výŠe, proti

pozvánce doplněný o nové znění bodů 6 a 7 a o nové body 1 1, 12, a 13.

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu ze 6, zasedání ZO Hradiště.
Před hlasováním předsedajici seznánrii zastupitele se zápisem, bylo přeČteno usnesenÍ.

5. Projednání a schválení,,Návrhu Rozpočtu - výdaje a příjmy na rok 2022" a doplnění

,,Střednědobóho výhledu rozpočtu na roky 2022 -2026."
Starosta seznámil s oběma návrhy. Byly zaslány předem zastupitelům.

Rozpočet je navržen jako schodkový s výdaji 1 316 370 Kč, a s příjmy l 126 400 KČ,
tedy se schodkem 189 970 Kč. Výdaje budou lryrovnány ušetřenými prostředky z
minulóho rozpočtového období a převodem íinančních prostředkŮ z úČtu CNB.
YýmamnépoloZty v}dajů: 280 tis. opríwa OÚ střecha, podbití, hromosvod.
Projeví sezdražení-odpady 68 tis.
Výměna kotle ě.p.17. (neodpovídá noqim předpisům)
Výměna vodoměru - fepase.
setkávrání občanů.
Veřejné osvětlení - došlo jižke zkrácení doby zapnut}ch světel.

Nákup malotraktoru.
Odměny zastupitelstr,u
Účetní a služby.
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Střednědobý výhled
Nově zaŤazena výměna radiátorů v č, p, 17

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Ndvrh rorpočtu - uýdaje a příjttty na rok 2022

jako schoďkouý, s výďaji 1 316 370 Kč a příjmy 1 126 400 Kč, tedy se schodkem 189 970.
Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prostředky z mtnulého rozpočtového období a
převodemtinančních prostředků z účtu CNB.

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

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluíe doplněný ,, Střednědobý výhled rozpačtu na rolql

2023 - 2026."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 byto schváleno.

6. Projednání a schválení rrZáméru obce Hradiště prodloužit pronájem místního
pohostinství č. p,34 současnému nájemci od l". 1.2022 do 31. 12.2026."

Proti původnímuzáměrunájemce projevil ájemo pronájem na 5 let. Zastupitelstvo
souhlasí, je potřeba zveřejnit nový zélmér.

Nóvrh usnesení
ZastupitelsMo obce Hradiště schvaluje zveřejnění ,,Záměru abce Hradiště prodloužit

pronájem místního pohostinství č. p. 34 současnému nájemci od 1. ]. 2022 do 31. 12.

2026"
Yýsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Projednání a schválení,,Záméra obce Hradiště prodloužit pronájem části budovy st.

p. 72 současnému nájemci od 1. 1. 2022 ďo 31. t2.2026'o
V souvislosti bod 6, nájemce požádal o delší dobu pronájmu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradišíě schvaluje zveřejnění ,,Záměrtt obce Hradiště prodloužit

pronájem části budavy st. p. 72 současnému nájemci od ]. ].2022 do 3 ]. ] 2. 2026"
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 tlylo schváleno.

8. Schválení ooSmlouly o pronájmu bytového domu č. p. 17." (Zámér zveřejněn 25. 10.
a sejmut 17.11.202l)

Proběhla diskuse, zastupitelstvo se shodlo na smlouvě na 2 roky a nájemné 4 000
Kč/měsíc,
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o pronájmu bytovéha domu č. p. l7"

na dobu od 1. 1. 2a22 do 31. 12. 2023, nájemné 1000 Kč měsíčně,

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

Usnesení č.8 byto schváleno.

g. Projednání,,Žádosti o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce Hradištěo p. Č. 19 (601

m2 _ neplodná půda) a p. č. 22 (lll m2 _ neplodná půda). Oba pozemky jsou zapsány
v katastru nemovitostí č. LV 10001,ll ú. Hradiště nad Berounkou.'o

Proběhla diskuse o hodnotě pozemku. Pozemek ě.19 - častečně rokle. Vede přes něj

vodoteč, je na něm obecní potrubí - bude nutné řešit věcné břemeno.

Návrh usnesení
Zastupitelsvo obce Hrar}iště schvaluje záměr procleje pozemků. p. č. l9 (601 tn2) ap.č.

22 (111 m21. Oba pozemlry jsou zapsány v katasíru nemovitostí č, LV 1000l a pověřtje

starostu zpracováním a zveřejněním záměru obce Hradiště.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželise 1 (P. Šubrt)
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

10. Seznámení se ooZápisem ze sněmu čl. obcí Mikroregionu Radnicko.'
Starosta seznámil zastupitele obce se zětpisemz jednáru.

11. Projednání a schválení orKupní smlouvy s firmou Ornamento - obceoo na plechové
uvítací tabule o celkové ceně 8 276Klč.

Zastupitelé souhlasío budou nakoupeny 3 uvítací cedule u příjezdů do obce.

Ndvrh usnesení
ZastupitelsMo abce Hradiště schvaluíe ,,Kupní smlouvu sfirmou. Ornamenío - obce" na

plechové uvítací tabule 3 lrs. o celkové ceně 8 276 Kč.
Výstedek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 10. bylo schváleno.

12. Projednání a schválení 7. rozpočtového opatření v roce 2021.

7. rozpočtové opatření schvalrrje ZO, důvodem je částka vyšší než 100 tis. Kč, která
byla schválena starostovi obce, Ve výdajích kontejner naželezo 76 400 Kč * podíl na
dotaci MR Radnicko. Další r,}daje jsou výdaje na volby, topení, na doplatek naČEZ na
smlouvu. Energetický štítek budovy OÚ.

Nd;vrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 7. rozpočíové opatřenív roce 2()2l.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0o Zdržel se 0

Usnesení č. 11. bylo schváleno.
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13. Seznámení se závéry valné hromady ,rZájmového sdružení právnických osob
PoLYGoN,,

Starosta seznámil přítomné se závěry z jednáni.Informoval o zlýšení cena za
fungování sběru tříděného odpadu na 285 Kč.

14. Různé
- Starosta seznámil zastupitele s provedenými revizemi hasících přístrojů (HP- bez

závad), byl doplněn jeden HP na OÚ. nale proběhly kontroly spalinových cest u č. p.

34.17 a36.
- Starosta informoval o provedeném zkráceném rozboru vody, vzorek vody byl odebrán

č. p. 36 (OÚ - zkoušená voda r.yhor,uje Vyhlášce č.252124 Sb. ve všech zkoušených
ukazatelích.

- Starosta inťormoval o možnosti použití digitálních vodoměrů místo původních, v roce
2022 musí dojít k jejich výměně po 5ti letech. .

- starosta informoval o tom, že nebude tradiční adventní setkání u stromku. setkání se
uskuteční 4. 12. na terase místního pohostinství za doďržení nařízeních vlády.
Rozsvícení vánočního stromku se uskuteční}7.|L bezpřítomnosti veřejnosti, Budou
také k prodeji hrnečky, cena 160 Kč/ks.

Usnesení
Z,E 777 . za§edán i Zastupitelstva obce Hradištěro'

26. listopadu}O2t, obecní úřad č. p.3ó

1. Zastupitelsh-o obce Hradiště určuje oyěřovatele zápisu a zapisovatele.
2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program doplněný o nové znění bodů 6 a

7 a o nové body l 1, ]2, a ]3.
3. Zasíupitelstvo obce Hradiště sch,-aluje zápis ze 6. zasedóní ZO v roce 202 I .

4. ZastupiíelsMo obce Hradiště schvaluje Návrh rozpočtu - výdaje a příjmy na rok 2022 jako
scltodkový, s výeluji 1 316 370 Kč a příjmy l 126 400 Kč, tedy se schoďkem I89 970.
Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a
převodemJinančních prostředků z účtu Člln.

5. Zastupitelsh-rl obce Hradiště schvaluje doplněný ,,Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023 - 2026.,

6. ZastupitelsMo obce Hradiště schvaluje zveřejnění ,,Zátněru obce Hradiště prodloužit
pronájem místního pohostinství č.p. 31 současnému nájemci od l. 1. 2022 do 31. 12. 2a26"

7. Zasíupitelstvo obce Hradiště schvaluje neřejnění ,,Záměru obce Hradiště prodloužit
pronójem části budovy st. p. 72 současnému nójemci od 1.1.2022 clo 3 ]. ] 2. 2026"

8. Zasíupilel,stvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o pronájmu bytového clomu č. p. l7."
9, ZastupitelsNa obce Hradiště schvaluje zúměr prodeje pozemků p. č. 19 (601 m2) a p" č, 22

(t t 1 m21. Oba pozeml<y.isou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 1000} a pověřuje starostu
zv eř ej něním z áměru ob c e Hr ttdi š tě.
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l0.Zastupitelstvo obce Hradiště schvalttje,,Kupní smlouvu sfirmou Ornamento - obce" na
plechové uvítací tabule o celkové ceně 8 276 Kč,

l1. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 7. rozpočtové opatření v roce 202].

Zapis byl rryhotoven dne 26.11.2a2I

Vyvěšeno na úřední desce:(, ('1,1§X'/

Svěšeno z úřední desky: Zveřeiněno na inteínetové stránce: 3./a?.ÍOU
úřední el. desce

,ltr,rtul, h radi§tefl adberou nko u.cz

Vyvě§eno na úřední desce:
§věšeno z úřední desky:
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