
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@ rokvcanv,cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel,i +42O73z740525, lČ: 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

Zápis
ze ,3. za§edán í Zastupitelstva obce Hradiště,"
konané 29. dubna 2022, obecní úřad č. p.36; od 19:00 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zaseďéni Zastupitelstva obce Hradiště (ďáIe téžjako ,,zastupitelstvo" nebo ,,ZO") bylo
zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako ,,předsedajícÍ").
Přítomni byli Pavel Šubrt a další tři zastupitelé, omluvena byla Jana Helclová. Za veřejnost

3 osoby dle prezenční listiny.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající nawhl určit dva ověřovatele a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny
žÁiné protinávrhy.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradi,ště určttje dva ověřovatele zápisu a :api,sovatele.

Výsledek hlasor,ání: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. tak jak byl zveřejněn v pozvánce.

Program navržen v tomto znění:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení,,Programu 3. zasedání ZO Hradiště v roce 2022."
3 , Schválení ,,Zápísl z 2. zasedání ZO Hraďlště v roce 2022."
4, Schválení "Zpiávy o výsledku přezkoumávání hospodařeni ÚSC Hradiště zarok

202I."
5. Schválení ,,Smlouvy o budoucí srnlouvě o zŤízení věcného břemene a dohody o

umístění stavby IV-12-0019723/SOBSVB/03" (zíizeni kabelového vedení přes p. Č.

55 1/1).

6. Seznámení s výší příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č.5l9I2021Sb,, o
kompenzačním bonusu pro rok 2022.

7. Seznámení s výší poskytnuté dotace na ýměnu střešní krytiny a osazeni hromosvodu
na budově ou.

8. Projednání cenových nabídek na opravu střechy OÚ a výběr f,tmry, která akci bude

realízovat. Byly poptány tři f,rrmy.

9. Seznárnení s přehledem termínů a lhůt pro .,Volby do zastupitelstev obcí konaných23
a24. záŤi2022.*

10. Schválení nákupu tří kontejnerů na směsný komunální odpad o objemu 1 100l a

nákupu tří sloupků a patek k inťormačnímu označení obce,

1 1. Uzemní plán obce Hradiště ,,Vefujná vyhláška - Oznámení o veřejném projednávání

náwhu Územniho plánu otce HraaištěJ' (Zveřejněno na ÚreOni desce a internetové

shánce www.hradisterradberounkou.cz od l l . 4.2022,upravený návrh Územního
plánu je zveřejněn na www.hradistenadberounkou.cz lÚzemní plán od 23. 3 . 2022 ,)

12. .Schr,álení .,Smlouvy o dílo s firmou Bravos obchod s. r. o. na výměnu vodoměrů v
obci." (Výměna vodoměrů po pěti letech provoztt)
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13, Schválení ,.Smlourry- o dílo s firmou Lev Josef kovář a podkovář na výrobu kovoých
vrat a sloupků pro rozdělení dvora OÚ.

14. Seznámení s ,,Rozpočtoým opatřením č.2. v roce2022."
15. Schválení zápisu do ,,Kroniky obce Hradiště" za rok 2021 .

16. Různé: Stav odběru vody, program akcí v Hradišti. seznámení s datovými zptávami
(žádosti o informace dle zákona č10611999 o svobodném přístupu k informacím).

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení
Zaslupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše, tak jak byl

zveřeiněn v pozvánce.

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu z 2. zasedání ZO Hradišté
Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 2. zasedóní ZO v roce 2022,

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

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Schválení "Zprálry o výsledku přezkoum ávání hospodařeni ÚSC Hradiště za rok
202l.,,

Starosta informoval o pruběhu přezkoumáváníhospodařeni - proběhl bez problémů,
nebyly na|ezeny žaAíé faktické chyby. Dokumentapebezproblémů. Zápis je zveřejněn na
tabuli a na www stránkách obce,

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Zprávu o výsledku přezkoumávání

hospodařeni USC Hradiště za rok 202] " v plném rozsahu, bez připomínek a výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení,rSmlouvy o budoucí smlouvě o zřIzenivěcného břemene a dohody o
umístění stavby IV-12-0019723/SOBSVB/03" (zřizerukabelového vedení přes p. č.
5n/D

smlouva s Čnz. proběhne likvidace vedení od transformátoru na stodolu a
vybudování nového kabelového vedení k rozvodné skříni T Mobile.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene a dohody o umístění stavby IV-12-00l9723/SOBSVBI)"

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 byto schváleno.
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6. Seznámení s výŠí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č.5191202ISb., o
kompenzačním bonusu pro rok2022.

Výše přísp ěvlcu 257 6,03 Kč.

7. Seznámení s výŠí poskytnuté dotace na výměnu střešní krytíny a osazení
hromosvodu na budově oú.

Získali jsme dotaci ve rnýši 200 tisíc Kč, od Plzeňského kraje.

8. Projednání cenoqých nabídek na opravu střechy OÚ a rTběr firmy, která akci bude
realizovat. Byly poptány tři firmy.

Starosta poptal tři ťrrmy, nabídky ve v/ši 261,260 tis,287 tisíc, Zastupitelé se shodli,
na f. Kuchta - Tomášek střechy s.r.o., se kterou máme zkušenosti - cena 26t 652Ké.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště pověřtlo starostll, aby připravil smlouvu s f, Kuchta

Tomášek střeclty s.r,o,, na oprcvu střechy OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

9. Seznámení s přehledem termínů a lhůt pro volby do zasfupitelstev obcí konaných 23.
a24. záŤi2022.

Termíny pro přihlášení zastupitelů pro volby, které proběhnou 23. -24. zaří. Bylo by
dobré do cca 30.6.2022 podat přihlášku.

10. Schválení nákupu tří kontejnerů na směsný komunální odpad o objemu 1100l, a
nákupu tří sloupků a patek k informačnímu označení obce.

Diskuse proběhla na minulém zasedáni. Přišel jižnovy kontejner na kovový odpad.
Koupíme zatímři kontejnery v ceně ccall - 13 tis. Kč a další se pronajmou.
Dále schvaluje nákup tří sloupků a patek pro informaění oznaóení obce, které již bylo
dodáno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ndkup tří kontejnerů na směsný komunální

odpad o objemu ] ]00l, a nákupu tří sloupků a patek k informačnímu označení obce.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11. Uzemní plán obce Hradiště ,,Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednáváni
návrhu Územního plánu obce Hradiště." (Zveřejněno na Úřední desce a internetové
stránce www.hradisterradberounkou,cz od 11 . 4.2022,upravený návrhÚzemnho plránu
je zveřejněn na www.hradistenadberounkou.cz Ňzemníplán od 23.3.2022 .)

Starosta shmul souěasný stav. Veřejná vyhláška zveřejněna na stránce obce Hradiště a
na Rokycany .cz. Také na úřední tabuli obce Flradiště.

Urěen den a hodina veřejného projednárrí: 17.5. od 15:00. Zúěastni se architekt p.
Svoboda, za MěU Rokycany p. Polák ze stavebního odboru, starosta, za§tupitelstvo obce
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a veřejnost. Veřejnost by|apozvána cestou ruu]:ladistenadberounkou._93,1, vyvěšením na
úřední tabuli a upozoměna Info-kanálem.

Starosta byl požáďán aby upozomil, že proběhla oprava v koordinačním výkresu -
zájmové území Ministerstva Obrany.
Námitky mohou vznášet pouze ti, kteří jsou uvedeni ve veřejné r,yhlášce.

12. Schválení rrSmlouvy o dílo s íirmou Bravos obchod s. r. o. na qiměnu vodoměrů v
obci.'t (Výměna vodoměru po pěti letech provozu)

Cena 48 tisíc Kč, uhradí se z účtu na vodovod.

Návrh usnesení
ZO schvaluje ,,Smlouvll o dílo s firmou Bravos obchod s, r. o. na uýměnu vodoměrů v

obci." V ceně 48 tisíc. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdňel se 0

Usnesení č. 8. bylo schváleno.

13. Schválení,oSmlouvy o dílo s firmou Lev Josef kovář a podkovář na výrobu
kovových vrat a sloupků pro rozdělení dvora OÚ.

Cena je 46tisíc Kč plus zabudování vrat.

Ndvrh usnesení
ZO schvaluje ,,Smlouvu o dílo s firmou Lev Josef kovář a podkovář na ťyrobu

kovových vrat a sloupků pro rozdělení dvora OÚ v ceně 46 tisíc Kč plus zabudování vrat.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 9. bylo schváleno.

14. §eznámení s ,,Rozpočtovým opatřením é.2.v roce2022."
Bylo zveřejněno. Pod 100 tisíc Kě, tedy pouze k seznámení. Příjmy 84 700 Kč, výdaje

14 tis Kč.

15. Schválení zápisu do ,rKroniky obce Hradiště" zarok2021.

Ndvrh usnesení
ZO schvaluje zápis ,,Kronilly obce Hradiště" za rok 202]."
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zilržel se 0

Usnesení č. 10. bylo schváleno.

16. Různé:
Stav odběru vody: Od 1.1. byl odběr 155 m3 vody k 20.4.2022.
Program akcí v Hradišti
Seznámení s datovými zprávami (žádosti o informace dle zákona č10611999 o
svobodném přístupu k informacím), Další dotaz Rus, Timková. Nesmyslné
dotaq, starosta spisy odložil.
Na 20. 5. bude svolána da]ší schůze - bude nutné projednat smlour,y na ýměn
stř. r<ry'^tiny. instalaci hromosvodu, návrh závěrečného účtu a účetní závérka.
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Usnesení

Ze ,r3 zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,"
29. dubna 2022, obecní úřad č. p. 36

1. Zasíupitelslvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele zápisu a zapisovatele.

2. Zastupilelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program 3. zasedání ZO Hradiště ve

znění, tak.jak byl zveřejněn v pozvánce,

3. Zastupitelsh,o obce Hradiště schvaluje zápis z 2. zasedání ZO v roce 2022.

4. Zastupitelstvo. obce Hradiště schvaluje ,,Zprávu o výsledku přezkoumávání
llospodařeni USC Hrctdiště za rok 202 ] " v plném rozsahu, bez připomínek a výhrad.

5. Zctstupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o hudoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby IV-12-0019723/SOBSVB/0"

6. ZastupitelsMo obce Hradiště pověřilo starostu, aby připrallil smlouvu s .f, Kttchta
Tomášek sířechy s.r.o., na opraýu střechy O(I.

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje nókup tří koníejnerů na směsný konlunální
odpad o objemu ] 100l, a nákupu tří sloupků a patek k informačnímu označení obce.

8. ZO schvaluje ,,Smloulnt o dílrl s.firmou Bravos obchod s,. r. o. na výměnu vorloměrů v
obci." V ceně 18 tisíc. Kč.

9. ZO schvaluje ,, Smlouvu o dílo s Jirmou.Lev Josef kovář a podkovúř na výrobu 1roy6yých
vrat a sloupků pro rozdělení dvora OU v ceně 46 ti,síc Kč plus zabudování vrat.

l0. ZO schvaluje zápis ,,Kronilql obce Hradiště" za rok 202]."

Zápis byl vyhotoven dne 29.4.2022

Zapisovatel

Dva ověřovatelé zápisu

Starosta:
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