
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@ rokvcanv.cz, www.hradistenadberounkou,cz,
tel. : +4207 327 4o5z5, lč: 00573990, číslo účtu/kód ba nky : 843073339/0800

Zápis
z rr|. za s edán í Zastupitelstva ob ce Hra dištěo"
konané 18. února 2022,obecní úřad č. p. 36; od 19:00 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstv a

Zasedáni Zastupitelstva obce Hradiště (dáIe téžjako ,,zastupitelstvo" nebo ,,ZO") bylo

zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako .,předsedajícÍ").

Přítomni byli všichni zastupitelé tři hosté,

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu clva ověřovatele zápisu a zapisovatele. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinavrhy,

Návrh usnesení:
Zas,tupiíelslyo obce Hradtště určuje dva ověřoyatele zúpisu a zapisovutele.

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

flsnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta s€arámil přitomné s návrhem programu dle pozvánky, doplněný o bod Č. 19 -
,^Žádosto finanční příspěvek na akci ."Čista Rerounka"

prosrarír nawžrn v tomto zrrění:

l. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení ,,Programu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2022."

3. Schválení ,[ápisuz8. zasedáníZOHradlště v roce 202L"
4. Schválení ,,Rozpočtu - výdaje a příjmy na rok 2022" a ,,Střednědobého výhledu

rozpočtu na roky 2022 - 2026."
5. Schválení ..Obecně záyazné i,yhlášky obce Hradiště č. 1 12022, kterou se stanovuje

úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě."
6. Schválení žádosti o dotaci z ,,Progtamu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského

kraje" na ýměnu střešní krytiny a instalaci hromosvodů na budově obecního Úřadu

obce Hradiště
7 . Schválení ,,Stnlour,y kupní a o zŤízení služebnosti inženýtské sítě." Jedná se o P. Č.

19 (601 m2 _ neplodná půda) a p. č. 22 (11I m2 - neplodná pŮda). Oba pozemkY
jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, k. ú. }{radiště nad Rerounkou."

8. projednání .,Výroční zprávy o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování

informací podle zákona 10611999, o svobodném přístupu k informacím ve znéní
pozděj ších pŤedpisů za rok 2027 ."

g. Schr,álení ,.Doclatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu

osobních údajů."
10. Souhlas s limitem 100 000 pro starostu k provádění rozpoČtových opatřenÍ.
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12.

13,

14

15.

16.

Projednání žádosti o pronájem části pozemkové parcely p. č. 544lI v k. ú. Hradiště
nad Berounkou, pozemek je majetkem obce Hradiště.
Souhlas s,,Dohodami o provedení práce" zastupitelů obce podle § 84. písmeno
p, Zákona 12812000 Sb. O obcích (obecní zřizení) na rok 2022.
Schválení .,Inventarizace maj etku a záyazků za rok 202I" a ,Zápisu l1třazovací a
likvidační komise."
Projednání žádosti spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani .,Vlajka
pro T'ibet 10. 3.2022."
Seznámení se .,Sdělenim ve věci oznamovací povinnosti poplatníka rozhlasového
poplatku."
Projednání informace obce Mlečice o,,Vyúčtování neinvestičních nákladů naZŠ
a MŠ v 2020 a 2O2l."
Projednání žádosti ZO ČSOP Rokycany o finanční příspěvek na rok 2022.
Seznámení s informacemi k,.Územnímu plánu obce Hradiště."
Žádost o finanční příspěvek na akci .,Čistá Berounka"

I7
t8
19.

20 , Různé.
Předsedající dal hlasovat o návrhu píogramu.

Núvrh usnesení
Zaslupitelstslo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše, proti pozýánce
cloplněný o nový bod 19.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu z 8. zasedániZO Hradišté
Před hlasováním předsedajicí seznámil zastupitele se ápisem, bylo přeěteno usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 8. zasedání ZO v roce 202]

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

Usnesení č. 3 byto schváleno.

4. Schválení ,,Rozpočfu - výdaje a příjmy na rok 2022'í a o,Střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2022 -2026."

Starosta seznámil přítomné s ,,Ro4počtem - výdaje a příjmy na rok 2022 a uvedl, že
rozpoČet byl navrŽen jako schodkoqý s vyššími v|daji l 316 370 Kč než příjmy 1 123
400 Kč. Výdaje budou vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období
a převodem finančnich prostředků zičttlČNg.

Nóvrh usnesení
a) Zastupitelstvo obce Hradiště schvalaje Rozpočet - uýdaje na rok 2022 s tím, že

rozpočet byl navržen jako schodkouý s vyššími výdaji než příjttty. Výdaje budou
vyrovndny uŠetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převoclem
Jinančních prostředků z účtu ČNn. Výtlaje budou činit 1 316 370 Kč.
b) Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet - příjmy na rok 2022. Příjmy budou
činit 1 l23 400 Kč.



c) Zastupitelstvo obce Hraďště schvaluje upravený,oStřednědobý výhled rozpočtu na
rol<y 2022 -2026".
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení o,Obecně závaznévyhlášky obce Hradiště č. 112022, kterou se stanovuje
úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě."

Starosta sezrámil s návrhem vyhlášky. Vodné v pevné částce se starrovuje na 300 Kč
a poplatek za spotřebu vody se stauovuje ve ýši 27 Kělm3.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Obecně závaznou uyhldšku obce Hradště

č. 1/2022, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve ďvousložkovéformě."
Vodné v pevné čóstce se stanovuje na 300 Kč a poplatek za spotřebu vody se stanovuje
ve uýši 27 Kč/í?ť.
Výsledek hlasování: Pro 5n Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Schválení žádosti o dotaci z ,rProgramu stabilizace a obnovy venkova P|zeňského
kraje" na výměnu střešní krytiny a instalaci hromosvodů na budově obecniho úřadu
obce Hradiště

Rozpočet na akci 300 tisíc Kě, dotace podle PSOV by měla být ve yýši70%.

Núvrh usnesení
Zasíupitelstvo obce Hradišlě schvaltlje ,,Žádost o dotctci z ,,Programu síabilizace a

obnovy venkova Plzeňského kraje" na výnlěnu střešní lcryriny a inslalaci hromosvtldu na
btldově clbecního úřadu obce Hradi,ště. "

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Schválení ,,Smlouvy kupní a o zřízení služebnosti inženýrské sítě." Jedná se o p. č.

19 (601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (l11m2 - neplodná půda). Oba pozemky jsou

zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, k. ú. Hradiště nad Berounkou."
Návrh byl projednán na minulých zasedáních, zitmět byl vyvěšen. ZŤízenl služebnosti

řeší problém s vodotečí a obecním ,,potrubím'o La pozemku, aby byla zachovárra jeho
funkce. Cena je 100 Kč/m2. Oba pozemky budou prodány za 71200 Kč. Zřizeru
služebnosti zal Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Smlouvu kupní a o zřízení služebnosti

inženýrské sítě." Jednó se o p. č. 19 (601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (11l m2 -
neplodná půda). Oba pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, k. lú.

Hradště nad Berounkou." Pozemky budou proďány za 71 200 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.



8. Projednání,,Výroční zprávy o činnosti ob'ce Hradňtě v oblasti poskytování
informací podle zákona 10611999, o svobodnóm pffstupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů za rok 202!.'(

Starosta semámil se zprávou. V roce 2021 o informace nikdo nepožádal, ale zprávase
musí přesto zveřejňovat.

Ndvrh usnesení
Zastapitelstvo obce Hradště bere na vědomí ,,Výroční rprdvu o činnosti obce

Hradiště v oblasti poskytovdní informací podle zdkona 106/1999, o svobodném přístupu
k informacímve znění pozdějších předpisů za roh 2021.u

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Schválení r,Dodatku č. 1 ke Sm|ouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů.*

Cenazaposkytování služeb byla zvýšena o 100 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště schvaluje ,,Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytovdní služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů."

Yýsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

10. Souhlas s limitem 100 000 pro starostu k provádění rozpočtových opatření.
Bylo již schváleno dříve a stale platí, ale starosta požádal ZO o schválení na začátku

dalšího roku.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hrctdišíě vyslovuje souhlas s limiíem l00 000 pro slarosíu kprovádění
rozptl čtových opatření.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10. bylo schváleno.

11. Projednání žádosti o pronájem části pozemkové parcely p. č.54411v k ú. Hradiště
nad Berounkou, pozemek je majetkem obce Hradiště.

Jedná se o pozemek za pohostinství, ktery chce nájemce využtvat pro uložení dřeva
pro hostinec.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradště souhlasí se zveřejněním záměru na pronújem čdsti
pozemkové parcely p. č. 544/1 v Ir- ú. Hradště nad Berounkou a pověřuje starustu jeho
z1l r ac ov dním a zv e ř ej n ěním.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 11. bylo schváleno.

12. Souhlas s ,rDohodami o provedení práce" zastupitelů obce podle § 84, písmeno p,
zákona12812000 Sb. O obcích (obecní zíízení) na rok 2022.

Platré pro všechny zastupitele do voleb 2022.



Ndvrh usnesení
ZO schvaluje ,,Dohody o provedení práce" zastupitelů obce podle § 84, písmeno p,
zd.kona 128/2000 Sb. O obcích (obecní ďízení) na rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 12. bylo schváleno.

13. Schválení ,rlnventaťlzace majetku a závazkrů za rok2021* a ,rZápisuvyřazovací a
likvidační komise."

Starosta seznámil přítomné s dokumenty.

Núvrlt usnesení
Zctstupitelstllo obce Hradišlě schvaluje ,,Inventarizaci majetku a záyazků za rok 202l " a
,,Zúpis l,yr'ctzovctcí a likvidační komise."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 13. bylo schváleno.

14. Projednání žádosti spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro
Tibet 10.3. 2022."

Projednáno, jako každý rok, obec se nepřipojí.

Návrh usnesení
ZastupiteÍstvo obce Hradiště nesouhlasí se žádos,tí spolku Lungtct o připojení se k
ruezinárodní kampani ,,Wajka pro Tibeí ]0. 3, 2022."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrže| se 0.

Usnesení č. 14. bylo schváleno.

15. Seznámení se ,,Sdělením ve věci oznamovací povinnosti poplatníka rozhlasového
poplatku."

Sezrámení, starosta nazéMadě naší povinnosti přihlásil obec k placení poplatku za
roztrlasový píijímaš.

16. Projednání informace obce Mlečice o,,Vyúčtování neinvestičních nákladů naZŠ a
MŠv 2020a 2021."

Obec Mlečice informovala o vyúčtování neinvestičních nákladů a jejich rozpoěet na
děti, kteří školu vylňívají (u nás 2 děti). Zarok2020 se jedná o 7 223,65Kč

Ndvrh usnesení
ZastupilelsMo obce Hradiště sotthiasí s tlhrazením neinvestic'ních nákladů na ZŠ a tríŠ
Mlečice v roce 2020 ve vý,íi 7 223,64 Kč.

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

LTsnesení č. 15" bylo schváleno.



17. Projednání žádostiZO ČSOP Rokycany o finanční příspěvek na rok 2022.

Núvrh asnesení
Zastupitelsnno obce Hradišíě ,schvaluje./inanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro ZO ČSOP
RolEcany.
Výsledek hlasování: Pro 5o Proti 0, Zdňelse 0.

Usnesení č. 16. bylo schváleno.

18. Seznámení s informacemi k,,Územnímu plánu obce Hradiště."
starosta in[ormoval o stal,u Úr. odpovědi na námitky a připorníŇy občanů řeší p.

Polák, o jejich lryřízení starosta není informován a není to v jeho kompetenci, K ť]P zaslalo
svoje r,yjádření Ministerstvo obrany. nemají výhrady.

Dále starosta informova|. že MěÚ Rokycany dal ,,Pokyn k provedení úprav návrhu
územního plánu obce Hradiště" pro zpracovatele, kteý je zapracuje do návrhu ÚP.

19. Žádost o finanční příspěvek na akci ,,Čistá Berounka"
Jedná se o pr*íspěvek na vyčistění břehťr řeky Berounky od odpadkťr. Rozpis nákladů

byl přiložen.

Núvrlt usnesení
Zastupitelstvts obce Hrac]iště schvaluje za,llúní.finančního příspěvku ve vý,{i 2 30() Kč nct

akci,, Č istá Berounka".
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

Usnesení č. 17. bylo schváleno.

20. Různé
- Práce s pilou. Starosta navrhl hodinovou sazbu 250 Kč.

Nóvrh usnesení
ZastupitelsMo obce llradišíě schlll|7ig vý,ši hodinové sazby ve výši 250 Kč ih za prúci
s motorovou pilou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Llsnesení č. 18. bylo schváleno.

Proplácení benzínu na pily a sekačky: platíme dle vyhlášky pro arttornclbily, rrení
správně, musí se řešit jinak.
Infornace: Ruší se teleťonní |inka. Důvodern je znaěné poškození tlf. vedení na levém
břehu řeky Berounky,
Starosta seznámil se závéry z jednání Mikroregionu Radnicko, které se konalo v obci
Biskoupky. byl schválen lozpočet MR Radnicko.
Starosta informoval, že on jako ffzická osoba má rozhodnutí o schválení záměru na
domácí čOV.
Informace o vo|bách do zastupitelstev obcí.
Pošta: informace - problémy s doručováním pošty - řešil starosta s odpovědnými.x
zaměstnanci Ceské pošty.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.



Usnesení
ze ,r1. zasedání zastupitelstva obce Hradiště,"

18. února 2022, obecní úřad č. p. 36

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele.
2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navňený program ve znění viz výše, proti

pozvánce doplněný o nový bod 19.
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 8. zasedáníZO v roce 2021.
4. a) Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet - výdaje na rok 2022 s tím, že

rozpočet byl navržen jako schodkový s vyššími výdaji než příjmy. Výdaje budou
vyrovnány ušetřenými prostředky z minulého rozpočtového období a převodem
finančních prostředků z účtu ČNr. Výdaje budou činit 1316 370 Kč.
b) Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje Rozpočet - příjmy na rok 2022. Příjmy
budou činit 1123 400 Kč.
c) Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje upravený ,,Střednědobý výhted rozpočtu
na roky 2022 -2026".

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje,rObecně závaznoalyhlášku obce Hradiště
č.112022, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě."

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Žádosto dotaci z rrProgramu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje" na výměnu střešní krytiny a instalaci
hromosvodů na budově obecního úřadu obce Hradiště.6'

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu kupní a o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.'í Jedná se o p. č. 19 (601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (111m2 -

neplodná půda). Oba pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001,
k ú. Hradiště nad Berounkou." Pozemky budou prodány za71200 Kč.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí ,,Výroční zpráva o činnosti obce
Hradiště v oblasti poskytování informací podle zákona 10611999, o svobodném
přístupu k informacím ve znénípozdějších předpisů zarok202l."

9. Zastupitelstvo obce Hradiště ,rDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů."

10. Zasfupitelstvo obce Hradiště vyslovuje souhlas s limitem 100 000 pro starostu k
provádění rozpočtových opatření.

11. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části
pozemkové parcely p. ó.544l1v k ú. Hradiště nad Berounkou a pověřuje starostu
jeho zpracováním a zveřejněním.

l2. ZO schvaluje,rDohody o provedení práce" zastupitelů obce podle § 84, písmeno p, zákona
128/2000 §b. O obcích (obecní zřízení) na rok2022.

13. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Inventarwaci majetku a závazkit za rok
2021." a,,Zápis vyřazovací a likvidační komise."

14. Zastupitelstvo obce Hradiště nesouhlasí se žádostí spolku Lungta o připojení se k
mezinárodní kampani,,Vlajka pro Tibet 10.3. 2022."

15. Za.stupitelstvo obce Hradiště souhlasí s uhrazením neinvestičních nákladů naZŠ a
MS Mlečicev roce 2020verrýši 7 223,64Ké.

1,6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zaslání finančního příspěvku ve výši 2 000
Kš ZO CSOP Rokycany.

17. Zastapitelstvo obce llradiště schvaluje zaslání íinančního příspěvku ve výši 2 300
Kč na akci o,Cistá Berounka".

18. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ýši hodinové sazby ve výši 250 Kč Ih za
práci s pilou.

Zápis byl r,yhotoven dne 18.2.2022
Vyvěšeno na úředni Oesce: ,{§. I. fu ta
svěšenrr z riřední desky: il< .5, !,O 2L

Zveieiněno na internetové stránce:
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