
Obec Hradiště 35, 33808 Zbiroh
e-mail : obec.hradiste@rokvcanv.cz, www.hradistenadberounkou.cz,

tel,: +42073274o5z5, lČ; 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

Zápis
ze ,2. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,o'
konané 2í.března2022, obecní úřad č. p. 36; od 19:00 hod.

Zaháj eni za s ed ání za stupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako ,,zasfupitelstvo" nebo ,,ZO")bylo
zahájeno v 19:00 hod. starostou obce lng, Pavlem Šubrtem (dále jato ,,předsedající").
Přítomni byli Pavel Šubrt. Jana Helclová a další tři zastupiteIé. Zaveřejnost} osoby.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající nawhl určit dva ověřovatele zápistt a zapísovatele. K náwhu nebyly
vzneseny žáďíé protináwhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatele.

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

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s náwhem programu dle pozvanky, doplněný o bod č,16 -
,,Dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 2022.*

Program navňenv tomto znéní:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení,,Programu 2. zasedáníZO Hradiště v roce 2022.'
3. Schválení ,,Zápisu z I. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.*
4. Schválení o,Smlouly o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní

obslužrosti Plzeňského kraje v roce 2022."
5. Schvá]ení ,,Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 544lI o velikosti 114

m2* 7zárněr byl zveřejněn od 19 ,2. - 14.3 .2022).
6. Projednání ádosti o pokračování podpory ,,Linky bezpeěí."
7. Souhlas s ,,Darovací smlouvou - finanční dar ve ÝYši 2 300 Kč pro Rakovnicko o p.s."

na ekologickou akci Čisá Berounka.
8. Projednání a odsouh]asení příspěvku pro Centrum zdravotně postižených Plzeňského

kraje o. p. s,
9. Projednání konceptu nové pojistné smlouvy s Generali - Česká pojišťovna.
10. Semámení se "Studií revitaLizace obecního rybníka."
11. Projedniání návrhu ,,Vydavatelství místopopisného tisku PROXIMA Bohemia s. í. o."
72. Projednánínáwhu starosty na způsob odvozu sryrěsného komunálního

odpadu (k. č.200 301) a schválení Smlouvy na výrobu vrat na dvůr OÚ.
13. Sezrámení s informací o připravené rekonstrukci části distribuČní sítě NN v obci

Hradiště.
14. Projednání nákupu kotle pro ě. p. 17. Výběr kotle od ýrobců,
15. Uzemníplan- podklady, postup prací.
16. Dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 2022*



17. RŮzné: Registrace na akci Hodina země, zákon l061 1999 - uvedení o podaní od p
Rusa a pÍ. Timové. digitalízace veřejné správy a elektronická spisová služba,
aktualizace seznamu impror,,izovaných objektů k ukrytí, první Ro v roce 2022.

Předsedající dal hlasol.at o návrhu programu.

Ndvrh usnesení
ZasíuPitelsno obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše, proti pozvúnce
doplněný o noyý bod 16.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 b1,lo schr,áleno.

3. Schr,álení zápisu z l. zased,ání ZO Hradiště.
Před hlasol-áním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

lÝúvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z ]. zasedání ZO v roce 2022,

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4- SchválenÍ,rSmlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022."

Jedná se o ÚČelovou ťrnanční dotaci na dopravní obslužnost. Obec poskytne 1 188 Kč,
podklady byly obci zaslány.

Ndvrh usnesení
ZastuPitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvtr o poslEtnutí účelové dotace určené

na zajištění dopravní obslužnosti plzeňského baje v roce 2022"
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdňeti se 0,
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení ,,Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č.544I1o velikosti 114
mzu 1záměr byl zveřejněn od 19.2. - ti.s.ZOzZ1. 

-

Starosta sezrámil s náwhem smlouvy. Jedná se o pronájem plochy za pohostinstvím,
kterou vyttŽivánájemce pohostinství. Cena zaptonájembýla stanověrru.ru 300 Kč zarok.

Nóvrh usnesení
ZastuPitelstvo obce Hradtště schvaluje ,,Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku

p. č. 544/I o velikosti 114 m2, " '

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

6. Projednání žádosti o pokračování podpory ,,Linky bezpečí.''
Zastupitelé se roáodli podpořit,,Linku beryeěí" částkou 2 000 Kč dle žádosti.



Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje polcračování podpory ,,Linlty bezpečí" a to

částkou 2 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Souhlas s nrDarovací smlouvou - íinanční dar ve vYši 2 300 Kč pro Rakovnicko
o.p.§." na ekologickou akci Čiste Berounka.

ZO projednalo darovací smlouvu od Rakovnicko o.p.s., místní akční skupina.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Darovací smlouvu - finanční dar ve výši 2

300 Kč pro Raknvnickn o.p.s." na ekologickou akci Čistá Berounka.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Projednání a odsouhlasení příspěvku pro Centrum zdravotně postĚených
Plzeňského kraje o.p. s.

ZO projednalo a odsouhlasilo poskytnutí finanění podpory pro centrum pro zdravotně
postižené a shodlo se na výši příspěvku 2000kě

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Příspěvek pro Centrum zdravotně postižených

Plzeňského lwaje o. p. s. ve výši 2000Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Projednání konceptu nové pojistné smlouvy s Generali, Česká pojišt'ovna.
Starosta představil koncept nové pojistné smlouvy pro obec - budovy. Jedná se o

rozšíření krytí.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se Smlowou - Pojištění podnikatele a

pravniclqlch osob ProfiPlán s Generali, Česká pojišťovna.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9. byto schváleno.

10. Seznámení se í'Studií revitalizace obecního rybníka.
Starosta seznámil ZO se studií revitalizac,e obecního rybníka, Studie předpokládá

částku 598 tisíc. Výše dotace by mohla býrt 85%. Šlo pouze o seznámení, tato akce není
v současné době v plránu.

11. Projednání návrhu ,,Vydavatelství místopopisného tisku PROXIMA
Bohemia §. r. o."

Jedná se o připravovanou publikaci o obcích plzeňského kraje. Po diskusi se
zastlpitelé shodli na obj e dnán i 2 knih pro obec.



a

Návrh usnesení
ZastupilelsÚo obce Hradišíě sotthlasí s nákupem dvou knih od,,tr'ydal,atelství

místopopisného tisku P ROXILa. "

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

Usnesení č. 10. bylo schváleno.

12. Projednání návrhu starosty na způ§ob odvozu směsného komunálního odpadu (k.
č.200 301).

Starosta seznámil ZO se svým návrhem, PředpokládározděIeni dvora. V přední části
budou namísto stávajícího kontejneru pořízeny formou pronájmu, nákupu nebo kombinací
obou 1100 litrové kontejnery s víkem, které budou pravidelně vyváĚeny. Vzadní části,
přístupné polJze v urěenou dobu a pod dohledem, bude kontejner na velkoobjemový odpad
a kontejner na železný šrot. Obě části dvora budou rozdéIeny vra§.

Návrh usnesení
ZO souhlasí se změnou způsobu odvozu směsného komunálního odpadu a s pořízením pěti
I100 l kontejnerů na směsný komunální odpad a s výrobou a zabudovóním oddělovacích
vrat. ZO souhlasí se smlouvou navýrobuvrat odfirmy Joseflev - kovář, podkovář.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdňet se 0

Usnesení č. 11. bylo schváleno.

13. Seznámení s informací o připravené rekonstrukci části distribuční sítě NN v
obci llradiště.

Starosta seznámil s chystanou akci ČPZ. Bude zramenat, že obec bude muset zrušit 1
ks veřejného osvětlení na rohu kravína při příjezdu od Podmokel. Pro jeho zachování by
bylo nutné k němu vybudovat separátní kabel. Proběhla diskuse, pouze k seznámení.

14. Projednání nákupu kotle pro č. p.17. Výběr kotle od výrobců.
Starosta představil ZO se třemi variantami kotlů. Proběhla diskuse a jako nejvhodnější

byl vybrán kotel Variant SL18 (předpokládaná cena době 51 383 Kč).

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo nókup kotle Variant SL]8, předpokládaná

cena 5 ] 383Kč pro výměnu kotle v č.p. 17. "
Výsledek hlasováni: Pro 5, Proti 0, Zilňelse 0
Usnesení č.12. bylo schváleno.

15. Uzemní plán - podklady, po§tup prací.
Starosta sezrrámil se stavem přípravy územního plránu. Byl doručen upravený

Úr prea veřejným projednáváním. Možrost k natrlédnutí na OÚ Hradiště.

16. Dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 2022"
Starosta předložil dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 2022. Důvodem je

zrténa ČÍsla dvou položek ro7počtové skladby. Nejde o změnu rozpočtu a není
zapořebí RO.



Návrh usnesení
ZO schvaluje ,,Dodatek ke schválenému rozpočtu na rok 2022."
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 13. bylo schváleno.

17. Různé
- Akce hodina Zemé - staíosta informoval, že obec se k akci zaregistrovala.
- Informace o uvedení podání od p.Rusa a p. Timkové. Starosta založil podání,
V souvislosti se zákonem 106/1999.

- Informace o dígitalizaci veřejné správy - všechny spisy budou muset být
v elektronické podobě. OZY hsou počátkem roku zveřejňovány ve věstníku MV ČR.

- Aktualizace seznamu improvizovaných objektů k ukrytí - starosta informoval, že obec
byla aktualízacipožádtína a podala informaci, že v obci nejsou objekty k ukrytí.

- Starosta seznámil ZO s 1. rozpočtovým opatřením v rooe 2022.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.

Usnesení
z rr2. zas edán í Zastupitelstva obce H radištěr"

25.března2022,obecní úřad č. p.36

1. Zastupitelstvo obce Hrcldiště určuje dva ověřovaíele zápisu a zapis,ovatele.
2, Zclstupitelsívo obce Hradiště schvaluje navržený program rozšíř,ený o bod č. 16.

3. Zasfupitelsíyo obce Hradiště schvaluje zúpis z ]. zasedání ZO v roce 2022.
1. Zastupiíelstvo obce Hradišlě schvaluje ,,Smlouvu o poslqltruttí účelové dotace určené

na zajišíění dopravní obslužnosli Plzeňského kraje v roce 2()22"
J. Zastupitelstvo obce Hradišlě schvaluje ,,Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku

p. č. 544il
6, Zastupiíelstslo obce Hradi,ště .s,chvaluje polcračování podpory ,,Linlq, bezpečí" a to

částkou 2 000 Kč.
7. Zasíupitel,slyo obce Hradiště schvaluje ,, Darovac[ ,stnlouvtt - finanční dar ve výši 2 300

Kč pro Rakovnicko o.p.s." na ekologickou akci Čisú Berounka.
8. Zastupiíelstvo obce Hradišíě schvaluje ,,Příspěvekpro Centrum zdravotně postižených

Plzeňs,kého kraje il, p, ,J. ve výši 2 000Kč.
9. Zastupilelstvo obce Hradiště souhlasí se Smlouvou - Pojištění podnikatele a

právniclq,ch osob ProfiPlán s Generali, Česká pojišl'ovna.
10. Zaslupitelslyo obce Hradiště souhlasí s nákupem dvou knih od ,,Vydavalelství

mí s t opop i s né ho ti s ku P ROXI^,,L4 "
1 1. ZO souhlasí se změnou způsobu odvtlzu směsného komunáIního odpadu a ,s pořízením

pěti 1100 l kontejnerů na směsný komunální odpad a svýrobou a zabudováním
oddělovacích vraí. ZO sotthlasí se ,, Smlouvou na výrobu vrat od.firmy Josef Lev - kovář,

podkovář.

l2. Zastupitelslvo obce Hracliště schválilo nákup kotle Variant SL]8, předpokládaná cena
5l 383Kč pro výměnu kotle v č.p. l7,"

] 3. ZO scht,aluje ,, Dodatek ke schl,álenému rozpočtu na rok 2022.



Zápis byl lyhotoven dne 25.3.2022

Starosta:


