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

lel,: +42a73274a5z5, lČ: 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

Zápis
z rr8. zasedán í Zastupitelstva obce Hradištěo"

konaného 30. prosince 202l, od 19:00 hodino místo: Obecní úřad.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zaseďání Zastrrpitelstva obce Hradiště (dále téžjako ,.zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 19:00 hod. starostou obce lng. Pavlem Šubrtem (dále jako,,starosta"), Přítomni byli Pavel
Šubrt, Jana Helclová, dva zastupitelé jeden zastupitel byl omluven.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit dva ověřovatele zápisu a zapisovatelku Janu Helclovou . K
návrhu nebyly vzleseny žádné protinávrhy.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zdpisu a zapisovatelkou Janu
Helclovou.
Výsledek hlasování: Pro 4o 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.

Program
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,

2. Schválení,,Programu 8. zased,ání ZO Hradiště v roce 202I",
3, Schválení ,,Zápisu ze 7. zasedání ZO Hradiště v roce 202I*.
4. Projednání a schválení,,Pravidel rozpočtového provizoria 2a22".
5. Projednání a schválení ,oDodatku č. 3 ke smlouvě H1-9-4/2020 (Smlouya o nájmu
nebytových prostor Č. p. 3a) - prodloužení nájmu místního pohostinství č. p. 34
současnému nájemci od 1.1.2022 do 31.72.2026".
6. Projednání a schválení ooSmloulT o nájmu nebytových prostor objektu st. p. č.
72 na období od 1.t.2022 do 31.12.2026".
7. Projednání a schváIení ,,Kupní smlouvy o převodu nemovitostí" pozemků ve
vlastnictví obce Hradiště, p. č. 19 (601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (llt m2 -
neplodná pŮda). Oba pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001,
k ú. Hradiště nad Berounkou.
8. Schválení ,,Smlouly o dílo s firmou Bravos s.r.o. na opravu poruchy
vodovodního potrutrí, vodovodního řádu obce Hradiště v místní části Pod
Březinami.
9. Projednání a schválení 8. rozpočtového opatření v roce 202l.
10. Projednání výše odměn zastupitelů obce Hradiště na rok 2022 a projednání
výŠe odměn na Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 2022.
11. Projednání a schválení prodejní ceny dřeva za m3 a projednání ceny vodného
zam3 v roce 2022.
12. Seznámení se stavem zpracování Územního plánu 1Úr) once Hradiště.
13. Různé.
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Předsedající dal hlasovat o nrivrhu pťogramu.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený progrum zasedúní,

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

Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu ze 7. zasedání roku 202l ZO Hradiště.
Starosta zopakoval ávěr ze zasedátti.

Návrh usnesení
Zastupttelstvo obce Hradtště schvaluje zúpis ze 7. zasedání roku 2a2I ZO.

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Projednání a schválení,,Pravidel rozpočtového provizoria 2a22oo.

Starosta seznámil přítomné s,.Pravidly rozpočtového provizoria." Připomněl, Že,Návrh
pravidel rozpočtového provizoria" byl vyvěšen na webu obce a uŤední desce,

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje Pravicllu rorpočtového provizoria 2022.

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Proiednání a schválení o,Dodatku č.3 ke smlouvéH1-9-4l2020 (Smlouva o nájmu
nebytových prostor č. p. 3a) - prodloužení nájmu nnístního pohostinství Č. p.34
současnému nájemci od 1. 1. 2022 do31.12.2026$.

Starosta semámil zastupitelstvo s podmíŇami smlouvy. Nájemné v původní smlouvě
bylo stanoveno ve výši Kč 500,-- měsíěně. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje o,Dodatk č. 3 ke smlouvě H1-9-4/2020 (Smlouva
o nújmu nebytových prostor č. p. 3$ - prodloužení nájmu místního pohostinství Č. p. 34

současnému nájemci od 1. l. 2022 do 31. 12. 2026*.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

{Jsnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Projednání a schválení,oSmlouvy o nájmu nebytových prostor objektu st. p. Č. 72 na
otrdobí od 1.1.2022 do 31.12.2026".

Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné se smlour.ou. Nájemné bylo stanoveno ve

výši Kč 1000,-- ročně. Nikdo z přítomných nevznesl námitku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o nájmu nebytovýclt prostor objektu st.

p. č. 72 na období od 1.1.2022 do 31.12.2026,u výše nújmu 1 000 Kč/rok.

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7. Projednání a schválení nnKupní smlouly o převodu nemovitostííí pozemků ve
vlas'; ictví obce Hradištěo p. č. 19 (ó01 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 {l11 m2 -
neplodná půda). Oba pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, k ú.
Hradiště nad Berounkou.

Starosta požádal o odložení schválení apožádal, o prodloužení termínu na zptacováni
kupní smlouvy. Bude nutné kvůli věcnému břemenu konzultovat s právníky.
Zastupitelstvo s prodloužením lhůty a konzultací souhlasilo.

8. Schválení ,rSmlouly o dílo" s íirmou Bravos s.r.o. na opravu poruchy vodovodního
potrubí, vodovodního řádu obce Hradiště v místní části Pod Březinami.

Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou. Cena díla činí 66 983,80 Kč s DPH.
Nikdo z přítomných nevznesl námitku.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hraďiště schvaluje,oSmlouvu o dílo" s íirmou Bravos §. r .o. na
opravu poruchy vodovodního potrubí, vodovodního řádu obce Hradiště v místní
části Pod Březinami za cenu 66 683,80 Kč.
Výstedek hlasování: Pro 4o Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Projednání a schválení 8. rozpočtového opatření v roce 2021.
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením. Nikdo z přítomných

nevznesl námitku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 8. rozpočtové opatření v roce 2021.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 trylo schváleno.

l0. Projednání výše odměn zastupitelů obce Hradiště a projednání výše odměn na
Dohody o provedení práce za jednotlivé služby pro r. 2022.

Starosta seznámil přítomné s návrhy:
Výše odměn zastupitelů obce Hradiště a výše odměn na Dohody o provedení práce
za jednotlivé služby pro r. 2022 zistávají beze změnyo tj. následujícím způsobem:
- odměny zastupitelů zůstávají ve shodné r,lši jako v roce 202I,tj.:

o starosta Kč 12 888,-
o místostarosta Kč 1 500.-
o zastupiteié s funkcí předsedy rl-boru Kč 400.-
o zastupitel Kč 300,_

Dohody o provedení práce:
- Chlorace pitné vody 2 000,- ročně ve dvou splátkách (měsíce V., X.).
- Vedení kroniky 2.000,- Kč ročně.
- Únla OÚ 600,- Kč ročně ve dvou splátkách (V. a X, měsíc).
- P.ojízdná prodejna 300,- Kč měsíčně - přísp, na PHM (zýšeno o Kč 50,-).
- Učetní 3 800,- Kč měsíčně (od212022 zvýšeno o Kč 200,-).
- Pokladní 1 000,- Kč měsíčně.
Náhrada za použivání soukromého telefonu pro účely obce:
- lx za 3 měsíce - místostarostka 200,- Kč, účetní 200,- Kč. pokladní 200,- Kč.
- starosta 250,- Kč měsíčně
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Stanovení zásad proplácení prací pro olrec na rok 2022:
- Sekárrí vlastní sekačkou - 200 Kč/h (berrzín dle vyhlášky)
- Sekání křovinořezem - 250 Kč/h (benzín dle vyhlášky)
- Práce s vlastním traktorem - (sekání, pluhor,ání) - 500 Kč/lr (nafta dle vyhlášky)
- Ostatní práce - 100 Kč/h

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hrudiště schvaluje navržené odměny pro členy zastupitelstva za
výkonfunkce, uýši odměn na Dohody o provedení prdce za pravidelné služby a síanovení
zásaď proplácení prací pro obec na rok 2022. Nikdo zpíítomných nevznesl námitku.

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11. Projednání a schválení prodejní ceny dřeva za m3 a projednání poplatku za vodné
za m3 v roce 2022.
Starosta představil návrhy rra zýšení cen dřeva a poplatku za vodného.
Cena dřeva (samosběr) byla stanovena následujícím způsobem:

o pro občany obce Hradiště:
o měkké Kč 150,-/m3,
o tvrdé Kč 250,-/m3,

. pro ostatnÍ:
o měkké Kě250,-lm3,
o tvrdé Kč 350,-/m3.

Cena poplatku za vodné byla stanovena ve dvousložkové formě následujícím způsobem:
o pevná částka Kč 300,--l1rok,
o Kč 27,--l m3 .

Starosta byl pověřen zpracováním Obecr,ě závazné vyhlášky (OZY), kterou se stanovuje Úhrada

vodného ve dvousložkové formě.

Návrh usnesen
Zasíupitelstvo obce Hradiště schvaluje uýši ceny dřeva a to: Pro občany obce Hradiště: měkké
Kč i50,-/m3 a tvrdé Kč 250,-im'; p.o ostatní: měkké Kč 25a,-M3 a tvrdé Kč 350,-/m3.
Poplatek za vodné pevná částka Kč 300,--11rok a Kč 27,--l m3. Zastupitelstva obce pověřuje
starostu 7pracováním OZV, kterou se stanovuje uhrada vodného ve dvousložkové formě
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0o Zdrželi se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12. Seznámení se stavem zpracování Územního plánu 1ÚP) obce Hradiště.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se stavem Ťízenív souvislosti s Územním plánem.

13. Různé.

Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s lybraným motivem uvítací tabule obce Hradiště.
Další diskuse.

Závérem starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.
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Usnesení
n

z rr8. zasedán í Zastupitelstva obce Hradištěo.'
konaného 30. prosince2a21o od 19:00 hodin

l. ZastuPitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatelkou Janu
Helclovou.

2. zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program 8. zasedání.

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z7. zasedániobce roku 2a2I.
4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Pravidla rozpočtového provizoria2022.,.
5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Dodatek č. 3 ke smlouvě H1-9-4l2020

(Smiouva o nájmu nebytových prostor č. p. 3$ - prodloužení nájmu místního
pohostinství č. p. 34 současnému nájemci od 1 . 1. 2022 do 31. 72.2026'',

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlour,u o nájmu nebytových prostor objektu
st. p. č. 72 na období od 1. 1 . 2022 do 31. 12,2026.*

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smloulu o dílo" s fitmou Bravos s.r.o. na
opravu poruchy vodovodního potrubí, vodovodního řádu obce Hradiště v místní části
Pod Březinam, cena ptací 66 683,80 Kč.

9. Zastupitelstvo obce schvaluie ..8. rozpočtové opatření v roce 202l*.
10. Zastupitelstvo obce schválilo ýši odměn zastupitelů obce Hradiště, ýši odměn na

DohodY o Provedení ptáce za jednotlivé pravidelné slrržby pro a stanovení zásad
proplácení prací pro obec pro rok2022.

11. Zastupitelstvo obce schválilo ýši cen dřeva pro prodej * občané: měkké 150 Kč/m3,
tvrdé 250 KČ/mj; ostatní: měkké 250lm3, tvrdé 350 Kč/mj a qýši poplatku zavodné:
pevná částka 300 Kč a27 Kčlm3 .

Zápis byl vyhotoven 30. prosince 2021

Starosta: Ing. Pavel Šubrt v. r.
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