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Zápis 

z „5. zasedání zastupitelstva obce Hradiště,“ 
konané 17. června 2022, obecní úřad č. p. 36; od 19:00 hod. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo 

zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem (dále jako „předsedající“). 
Přítomni byli Pavel Šubrt, Jana Helclová a další tři zastupitelé. Za veřejnost 3 osoby dle 
prezenční listiny.  

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit dva ověřovatele zápisu a zapisovatele. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy.  
 

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 návrhem programu, tak jak byl zveřejněn v pozvánce.  

      Program navržen v tomto znění: 
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2. Schválení „Programu 5. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 
3. Schválení „Zápisu z 4. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 
4. Schválení „Závěrečného účtu za rok 2021.“ 
5. Schválení „Účetní závěrky za rok 2021.“ 
6. Schválení „Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému  

HELIOS Fenix.“ 
7. Schválení „Žádosti o přezkoumání  za rok 2022 a žádosti o provedení Metodické 

dohlídky.“ 
8. Schválení souhlasu s „Vydáním vyjádření/souhlasu se stavbou na  akci  RO (Rekreační 

Objekt)  Largo 990/25 – M 2022, pro RD na p. č. 29/2.“ (Záměr zveřejněn 21. 5. 2022 
na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 2022.) 

9. Souhlas obce Hradiště jako majitele a provozovatele vodovodního řádu s připojením 
vodovodní přípojky k vodovodnímu řádu obce Hradiště, pro RO na p. č. 29/2. (Záměr 
zveřejněn 21. 5. 2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 
2022.) 

10. Souhlas s připojením k el. soustavě NN, pro RO na p. č. 29/2. (Záměr zveřejněn 21. 5. 
2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 2022.) 

11. Souhlas s  povolením vjezdu  pro RO na p. č. 29/2 z místní komunikace p. č. 551/1. 
(Záměr zveřejněn 21. 5. 2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 
10. 6. 2022.) 

mailto:obec.hradiste@rokycany.cz
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12. Seznámení s „Rozpočtovým opatřením č. 4. za rok 2022.“ 
13. Vyjádření souhlasu s počtem zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Hradiště 

konané 23. a 24. září 2022. 
14. Informace z  projednávání Územního plánu obce Hradiště na MěÚ Rokycany. 
15. Různé. 

 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
      Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše, jak byl   
zveřejněn v pozvánce.  

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

 
3. Schválení zápisu z 4. zasedání ZO Hradiště.  

Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.  
 
Návrh usnesení 
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje  zápis z 4. zasedání ZO Hradiště bez   připomínek 

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

4. Schválení „Závěrečného účtu za rok 2021.“ 
Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen na Úřední desce a na www.hradiste nad 

berounkou.cz. 
  
Návrh usnesení 
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Závěrečný účet za rok 2021“ bez výhrad. 
Součástí „Závěrečného účtu“ je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
Hradiště za rok 2021.“ 
 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení „Účetní závěrky za rok 2021.“ 
Návrh účetní závěrky byl řádně vyvěšen na Úřední desce a na www.hradiste nad 

berounkou.cz. 
 
Návrh usnesení 
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Účetní závěrku za rok 2021“ bez připomínek. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
6. Schválení „Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 

HELIOS Fenix.“ 
Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva  užití k užití 

softwarovým  modulům  a funkcím informačního systému  HELIOS Fenix. 

http://www.hradiste/
http://www.hradiste/
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Návrh usnesení 
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o užití, implementaci a provozní 
podpoře informačního systému  HELIOS Fenix“ s firmou Asseco Solutions.  
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7. Schválení „Žádosti o přezkoumání  za rok 2022 a žádosti o provedení Metodické 
dohlídky.“ 
 
Návrh usnesení 
 Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Žádost o přezkoumání  za rok 2022 a žádosti 
o provedení Metodické dohlídky“ krajským úřadem  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 7. bylo schváleno. 
 

8. Schválení souhlasu s „Vydáním vyjádření/souhlasu se stavbou na  akci  RO  Largo 
990/25 – M 2022, pro RD na p. č. 29/2.“ (Záměr zveřejněn 21. 5. 2022 na ÚD obce a na 
www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 2022.) 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje  souhlas s „Vydáním souhlasu se stavbou na  
akci  RO  Largo 990/25 – M 2022, pro RO na p. č. 29/2. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 
9. Souhlas obce Hradiště jako majitele a provozovatele vodovodního řádu s připojením 

vodovodní přípojky k vodovodnímu řádu obce Hradiště, pro RO na p. č. 29/2. 
(Záměr zveřejněn 21. 5. 2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 
10. 6. 2022.) 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas obce Hradiště jako majitele a 
provozovatele vodovodního řádu s připojením vodovodní přípojky k vodovodnímu řádu 
obce Hradiště, pro RO na p. č. 29/2.“ 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 9. bylo schváleno. 
 

10. Souhlas s připojením k el. soustavě NN, pro RO na p. č. 29/2. (Záměr zveřejněn 21. 5. 
2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 2022.) 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas s připojením k el. soustavě NN, pro 
RO na p. č. 29/2.“  
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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11. Souhlas s povolením vjezdu pro RO na p. č. 29/2 z místní komunikace p. č. 551/1. 
(Záměr zveřejněn 21. 5. 2022 na ÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 
10. 6. 2022.) 
 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas s povolením vjezdu pro RO na p. č. 
29/2 z místní komunikace p. č. 551/1.“ 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 
12. Seznámení s „Rozpočtovým opatřením č. 4. za rok 2022.“ 

Starosta seznámil zastupitele s RO č. 4/2022. Příjem 7 000 Kč, výše výdajů 38 700 
Kč, z toho za nákup kontejnerů 35 200 Kč. Byly nakoupeny 4   kontejnery na směsný 
komunální odpad. 
 

13. Vyjádření souhlasu s počtem zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Hradiště 
konané 23. a 24. září 2022.  

        Proběhla diskuse, zvažovalo se zvýšení počtu na 7. 
 

Návrh usnesení 
ZO souhlasí se zachováním počtu zastupitelů pro příští volební období na stávajícím  

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

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 
 
14. Informace z veřejného projednávání návrhu Územního plánu obce Hradiště. 

Bylo jednání. Námitky byly projednány. Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání 
bude  vytvořen. Dále postoupí k vedoucí stavebního odboru a pak posoudí KÚ. Starosta 
bude ještě ze své pozice pověřeného zastupitele odpovídat. Byla podána jedna námitka 
zástupce veřejnosti a dále námitky dotčených vlastníků.  

Stavební odbor to dělá velmi zodpovědně. Dojde možná ke změně některých ploch. 
Řešila se uzávěra stavění chat – dle existujícího rozhodnutí z r. 91 Zbiroh. (CHKO).  
Bude veřejné projednání k námitkám. 
 

15. Různé 
1. Kontejnery na směsný odpad – již byly dodány, zakoupeny byly nakonec 4. Budují se 

uzamčená vrata pro kontejnery na objemný odpad   a železo. 
2. Ekokom – nově od 1.9. půjdou peníze za odpad na obec a obec bude posílat na 

Polygon.  
3. Verifikační projekt – IS veřejné správy – obec musí vstupovat a aktualizovat. 
4. Lesy - těžba kůrovcového dřeva ještě nezačala, musí před námi zpracovat část pařící 

obci Podmokle.  
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Usnesení 
z „5 zasedání zastupitelstva obce Hradiště,“ 

                                    17. června 2022, obecní úřad č. p. 36 
 

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje dva ověřovatele a zapisovatele.  
2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění, jak byl 

zveřejněn v pozvánce.  
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 4. zasedání ZO v roce 2022.  
4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Závěrečný účet za rok 2021“ bez výhrad. 

Součástí „Závěrečného účtu“ je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
Hradiště za rok 2021.“ 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Účetní závěrku za rok 2021“ bez 
připomínek. 

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o užití, implementaci a provozní 
podpoře informačního systému  HELIOS Fenix“ s firmou Asseco Solutions. 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Žádost o přezkoumání za rok 2022 a 
žádosti o provedení Metodické dohlídky“ krajským úřadem. 

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje souhlas s Zastupitelstvo obce Hradiště 
schvaluje souhlas s „Vydáním vyjádření/souhlasu se stavbou na  akci  RO  Largo 
990/25 – M 2022, pro RO na p. č. 29/2 

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas obce Hradiště jako majitele a 
provozovatele vodovodního řádu s připojením vodovodní přípojky k vodovodnímu 
řádu obce Hradiště, pro RO  na p. č. 29/2.“ 

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas s připojením k el. soustavě NN, 
pro RO na p. č. 29/2.“  

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Souhlas s povolením vjezdu pro RO na p. 
č. 29/2 z místní komunikace p. č. 551/1.“ 

12. ZO souhlasí se zachováním počtu zastupitelů pro příští volební období na stávajícím 
počtu 5. 

 
Zápis byl vyhotoven dne  17. 6. 2022 

 
         Starosta Pavel Šubrt v. r.  ...............................  


