
Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@rokvcanv.cz. www.hradistenadberounkou.cz.
tel.: +420732740525, lČ: 00573990, Čísto účtu/kód banky: 843073339/o8OO

Zápis
ze Ď4. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,'o
konané 20. května 2022, obecní úřad č. p. 36; od 19:00 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedini Zasfupitelstva obce Flradiště (dále téžjako ,,zasfupitelstvo" nebo ,,ZO") bylo
zahájeno v.l9:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako.,předsedající"). Přítomni
byli Pavel Šubrt, Jana řlelclová a další tři zastupit eIé. Zaveřejrrori 2 oroby dle prezenční listiny.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit dva ověřovatele zápisu a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.

Nóvrh usnesení:
Zaslttpitelsí:lo obce Hradi,šrě určuje dl,a ověřovatele zápi,su a zapisovatele.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem proglamu, tak iak byl zveřejněn v pozvánce, a navrhl
jeho doplněni v bodech72, a 13. a doplnění o bod 14. a15.
Program navržen v tomto znění:

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2, Schválení,,Programu 4, zasedáni ZO Hradiště v roce 2022."
3, Schválení ,.Zápisu z 3. zasedání ZO Hradiště v roce 2022,"
4, Schválení .,Návrhu závěrečného účtu za rok 202I."
5. Schválení .,Účetní závérky zarok2027."
6, Schválení ,,Smlouvy o dílo (SOD) s firmou Kuchta - Tomášek na ýměnu střešní

krytiny na budově obecního 10Ú; úradu obce Hradiště."
7. Schválení,,SOD s f,trmou Svěcený na r,ybudováni zemnící soustar.y (hromosvodu) na

budově OÚ obce lfradiště."
8. Souhlas s přijetím,,Obecně závazné vyhlášky (OZ\D obce l{radiště o místním poplatku

z pobytu."
9. Souhlas s přijetím ,,OZY obce Hradiště o místním poplatktr za užívání veřejného

prostranství."
10. Schválení ,.Směmice obce Hradiště pro poskytování a účtování cestovních náhrad a

používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách."
11. Schválení nákupu malotraktoru na sekánítrávy - Výdaje na rok 2022. položka 28, §

3745. položka 5137.
12, Projednáni oznámení a ýzly ke zpracování nahodilé těžby na lesním majetku obce

Hradiště nap, č. 397,pílbližně 185 m3, Schválení..SOD sí-trmouL,estales s. r, o. na
provedení nahodilé těžby aktivních kůrovcových stromů a sterilních souší na p. č,397
(část Kamenná) v k. ú, Hradiště nad Berounkou."



13. Projednání žádostí o vy<lání vyjádření/souhlasu se stavbou na akci RD Largo 990125

-M2022, o připojení vodovodni připojky k vodovodnímu řádu obce Hradiště. o
připojení k el. soustavě NN a o povolení vjezdu pro RD na p. č. 2912.; ke všem těmto
akcím záměr obce.

14. Infomace z veřejného projednávání návrhu Územního plánu obce Hradiště,
15. Schválení "Pravidel pro udělování čestného občanství obce Hradiště,"
16. Různé: Stanovení datumu 5. zasedání ZO Hradiště v červnu2022

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu,

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený proglam ve znění viz výše, jak byl

zt,eře.iněnv pozvánce, doplněnýv bodech ]2. a 13. adoplněný tl body l4. a 15.

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

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

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 3. zasedání ZO v roce 2022,

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Schválení,,Návrhu závěrečného účfu za rok2021.4
Starosta sezrámil přítomné, náwh byl předložen k nahlédnutí. Po schválení bude návrh

vyvěšen na uřední desce obce Hradiště a na www.hradistenadberounkou.cz.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Návrh závěrečného úětu za rok 2021."

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení,,Účetní závěrky za rok2021."
Návrh předložen. Bude vyvěšen na uřední desce obce a na

www.hradistenadberounkou. cz.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Účefuí závěrhl za rok 202]."
Výsledek hlasování: Pro 5n Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Schválení,oSmlouly o dí|o (SOD) s íirmou Kuchta - Tomášek na výměnu střešní
krytiny na budově obecního (OO úřadu obce Hradiště."

Výměna bude obec stát celkem 261652,46 Kč včetrrě DPH. Výměna střešní krytiny je
řešena v rámci dotace PK z programu rozvoje venkova.



Ndvrh usnesení
Zasfupilelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Smlouvu o cJílo (SOD) sJirmou Kttchta-

Tomášek na výměrul střešní h,ytiny na budově obecního (OLI) úřadu obce Hradiště ve
výši 26l 652,46 Kč včetně DPH."

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Schválení 
',SOD 

s íirmou Svěcený na vybudovánízemnící soustavy (hromosvodu) na
budově oú obce Hradiště.

Cena díla 33 250 Kč, áotovitel není plátcem DPH. Vybudování zemntcí soustavy je
řešeno v rtímci dotace PK z programu rozvoje veŇova.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,, Smlouvll o dílo s firmou Svěcený na vybudování

zemnící soustavy (hrornosvodu) na budově OU obce Hradiště ve vyši 33 250 Kč bez DPH,
zhotovitel není plátcem DPH."

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

Usnesení č. 7. bylo schváleno.

8. Souhlas s přijetím ,,Obecně závaznévyhlášky (OZY obce Hradiště o místním
poplatku z pobytu.6'
K OZY nebyly připomínky.
Návrh asnesení

zastupiitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,obecně zóvaznou vyhlášku (oz't) obce
Hradiště o místním poplatku z pobytu,"

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Souhlas s přijetím ,,OZV obce Hradiště o místním poplatku za lůwání veřejného
prostranství.'ó
K OZY nebyly připomínky.

Núvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Obecně závaznouvyhlášh.l (OZV) obce

Hradiště o místním poplatku za užívóní veřejného prostranství."
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9. bylo schváleno.

10. Schválení,rSměrnice obce Hradiště pro poskytování a účtování cestoyních náhrad a
používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.''

Nóvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Směrnici obce Hradiště pro poslEtování a

Účtování cestovních náhrad a používání silntčních motorouých vozidel při pracovních
cestách. "

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno.



11. Schválení nákupu malotraktoru na selcíní trávy - Výdaje na rok 2022, položka 28, §
3745,položka 5137.

Proběhla diskuse, Nákup malotraktoru máme v rozpoětu, Sekání ftávy je nyní pouze na
starostovi. Řešením by mohl b}t nákup malotraktoru. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem.
Před samotným nrákupem se však musí roáodnout, kdo bude nrít malotraktor na starosti a
bude zajišťovat nejen sekání, ale i údržbu.

Ndvrh usnesení
Zasíupilelstvo obce Hrudiště schvaluje ,,I,trákup malotraktoru na sekání n,ávy - Výdaje na
rok 2022, položka 28, § 3745, položka 5] 37,"

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

Usnesení č. 11 bvlo schváleno.

12. Projednání oznámení avýwy ke zpracování nahodilé téžby na lesním majetku obce
Hradiště na p. č.397, přiblřně 185 m3. Schválení,,SOD s firmou Lestales §. r. o. na
provedení nahodilé téžby aktivních kůrovcoqých stromů a sterilních souší na p. č.
397 (část Kamenná) v k ú. Hradiště nad Berounkou."

Lesy v Kamenné, je nutné výěžitdřevo napadené kůrovcem. Jedná se o cca 230 kubíků
kurovcového dřeva. Zaplatíme práci, ťtrma odkoupí dřevo, ale je otivka, zda obec něco
vydělá. Váledem k terénu je potřeba naročná technika, r,ytahování, musí byt zajišténa
skládka, Cena 500 Kč zaplnometr.

Návrh usnesení
ZO schvaluje ,,SOD s.firmou Lestales s. r, o. na provedení nahodilé těžby aktivních

kůrovcových stromů a sterilních sou,ší na p, č. 397 (čdst Kamenná) v k, ú, Hradiště nad
Berounkou. "

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

Usnesení č.l2. bylo schváleno.

13. Projednání žádostí o vydání vyjádření/souhlasu se stavbou na akci RD Largo 990125

-NÁ2022, o připojení vodovodní přípojky k vodovodnímu řádu obce llradiště, o
připojení k el. soustavě NN a o povolení vjezdu pro RD na p. č. 2912.; ke všem těmto
akcím zámér obce.

Byl předložen projekt k nahlídnutí. Byla zveřejněna veřejná vyhláška o zahájent
územního íizeru k této akci. Vyhláška byla zveřejněna na www.hradistenadberounkou.cz a
Úreani desce obce Flradiště.

Ndvrh usnesení
ZO souhlasí se stavbou RD Largo 990/25 - M 2022, souhlttsí s připojením vodovodní

přípojlq, k vodovodnírnu řáclu obce Hradiště, souhlasí s připoiením k el. soustavě N}{ a
souhlasí s povolením v,jezdu pro RD na p, č. 29i2. Ke všem lěmto akcím souhlasí se
zveřejněním záměru obce.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Usnesení č. 13. bylo schváleno.



|-

1,5. Schválení'3Pravidel pro udělování čestného občanství obce Hradiště."
Starosta navrhovaná pravidla přečetl. Náwh mře podat kdokoliv, návrh by měl

obsahovat zdůvodnění, řešeno dle zákona.I28 o obcích a ostatní zákony.

Návrh usnesení
ZO schvaluje ,,Pravidla pro udělování čestného občanství obce Hradiště."

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č.14. bylo schváleno.

16. Různé
Probírala se možnost nákupu íbtopasti, přišla nabídka, ale l, současné době bude nutné
počkat. zda budou volné íinanční prostředky.
Další zased áni ZO Hradiště bude 1 7. 6 . 2022.

Usnesení
Ze ,r4 zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,"

20. května 2022,obecní úřad č. p.36

14. Informace z veřejného projednávání návrhu Územního plánu obce Hradiště.
Starosta sezrámil přítomné s pruběhem veřejného projednání a následně probě}rla

diskuse ohledně bodů ke kterrým někteří občané a majitelé pozemku vnášejípřipomínlcy.
Veřejnost a dotčení majitelé pozemků můžou a budou proti náwhu podávat námitky a tyto
námitky budou vypořádány.

]. Zasítlpitelstvo obce Hradišíě určuie dva ověřovatele zápistl a zapi,s,ovatele.

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění přečteném na zasedáni
- jakbylzveřejněnvpozvánce,drlplněnýl,bodech]2.al3. adoplněnýobody]l.a15.

3, ZctstupiíelsÚo obce Hradiště s,chvaluje zápis ze 3. zas,edóní ZO v roce 2022.

1. Zas,tttpitelstvo obce Hradiště schvaluje ,,lÝávrh závěrečného účtu za rok 2021. "

5. Zashtpitelsvo obce Hradišíě schvaluje ,, Účumí ,ávěrku za rok 202l. "

6. Zastupitelstvo obce Hrttdiště schvaluje ,, Smlouvtl o dílo (SOD) s.firmou Kuchta - Tomášek
na výměnu střešní lo,ytiny- na budově obecního QÚ) tiraatt. obce Hracliště t,e výši
26] 652,46 Kč l,četně DPH."

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schyaluje ,,Smloul,u o clílo s firmou Svěcený na vybudot,ání
zemnící,s,ouslavy (hromosvodu) na bttdově OÚ obce Hradiště rg 1,ýši 33 250 Kč bez DPH,
zhtltoviíel není plátcem DPH. "

8. Zastupitelstvo clbce Hradiště schllaluje ,,Obecně záv-aznou vyhlášku (OZr1 obce Hradi.ště
o mísíním poplalku z pobytu. "

9. Za,stupilelstvo obce Hradiště schvaluje ,,OZV Hradiště o ntístnínl poplaíku za užívání
v e ř" e j n ého pr o s tr ans h, í. "

l0. Zaslupiíelstvo obce Hradiště schvaluje ,,Směrnici obce Hradi,ště pro po,sl<ytování a
účtování cestovních náhrad a používání silničních nlolorových vozidel při pracovních
cesíách. "



a

l l. Zastupitelstvcl obce Hradišlě schvaluje ,,Nákup malotrahoru na sekání trávy - Výdaje na
rok 2022, položka 28, § 3745, položka 5]37."

12. ZO schvaluje ,,Smlouvu o dílo s firmou Lestales s. r. o. na provedení nahodilé těžby
aktivních kůrovcových stromů a sterilních souší na p. č. 397 (část Kamenná) v k. ú.

Hradiště nad Berounktlu. "

13. ZO souhlasí se síavbou RD Largo 990/25 - M 2022, souhlasí s připoienínt vodovodní
přípojlíy k vodovodnímu řádu obce Hradiště, souhlasí s připojením k el, soustavě NN a
souhlasí s povolením ujezdu pro RD na p. č, 29/2. Ke všem těmto akcím souhlasí se
zveřej něnínt zóměru ob ce.

14. ZO schvaluje ,,Pravidla pro udělování čestného občanslví obce Hradišíě."

Zápisbyl vyhotoven dne 20. 5, 2022

Starosta:


