
                                              Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@rokycany.cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel.: +420732740525,  IČ: 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

Zápis
ze „6. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“
konané 22. července 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 5 osob 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 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 a
navrhl  za  bod  č.5  doplnit  nový  bod  č.  6  „Schválení  přijetí  účelové  dotace  v  rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a
osazení hromosvodu na budově obecního úřadu.“

K programu nebyl žádné další návrhy nebo připomínky. 
 

Program navržen v tomto znění:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení „Programu 6. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
3. Schválení „Zápisu z 5. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
4. Schválení „Obecně závazné vyhlášky - požární řád obce Hradiště.“
5. Schválení  „Smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace  v  rámci  Programu  stabilizace  a

obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a osazení hromosvodu na
budově obecního úřadu.“

6. Schválení  přijetí  „Účelové dotace v rámci  Programu stabilizace  a obnovy venkova
Plzeňského  kraje  na  výměnu  střešní  krytiny  a  osazení  hromosvodu  na  budově
obecního úřadu. 

7. Seznámení se zápisem ze Sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného
16. 6. 2022.
7. Projednání možnosti vystoupení ze Sdružení právnických osob POLYGON k 31. 12.

2022.
8. Postup prací na „Územním plánu obce Hradiště.“
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  9. Schválení finančních prostředků na akce konané 6. 8. 2022 (Dětské diskotančení  a
diskotéka.
10. Různé.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

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

zveřejněn v pozvánce, doplněný o bod č.6. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu z 5. zasedání ZO Hradiště. 
Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 5. zasedání ZO v roce 2022. 

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

4. Schválení „Obecně závazné vyhlášky (OZV) - požární řád obce Hradiště.“
Musí se zveřejnit v roce 2022. Bylo nutné upravit podle směrnice kraje a MV. Jinak

věcně  stejné.  Náběr  vody  –  z  hydrantů,  z  řeky  od  mostu,  z  řeky,  rybník.  OZV bude
zveřejněna  ve  „Sbírce  právních  předpisů  územních  samosprávných  celků  a  některých
správních úřadů“ a na www.hradistenadverounkou.cz.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku - požární řád obce

Hradiště.“
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení  „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu stabilizace a 
obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a osazení hromosvodu 
na budově obecního úřadu.“

Celkové náklady na akci činí 294 902,46 Kč a poskytnutá dotace 200 000 Kč Vlastní 
zdroje 94 902,46 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci

Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a
osazení hromosvodu na budově obecního úřadu.“
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Schválení přijetí „Účelové dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a osazení hromosvodu na budově 
obecního úřadu.“

Dotace byla poskytnuta dle bodu 5 programu. ZO souhlasí s přijetím.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí „Účelové dotace v rámci Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny a osazení 
hromosvodu na budově obecního úřadu“ ve výši 200 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Seznámení se zápisem ze Sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko, konaného 
16. 6. 2022.

Sněm proběhl 16.6., informace o jednání s f. Marius Pedersen, Polygon sdružení obcí 
na tříděný odpad. Info – velkoobjemový odpad.
Další sněm 15. 9. 2022

8. Projednání možnosti vystoupení  ze Sdružení právnických osob POLYGON k 31. 12.
2022.

Některé obce mikroregionu Radnicko vyslovily nespokojenost, důvodem jsou 
finance, nejasnosti, kompetence. Navrhují vystoupit k 31.12.2022. Otázkou je, zda je 
v zájmu obce. Je potřebné provést analýzu. 

Starosta navrhl vystoupení ze sdružení právnických osob POLYGON k 31.12.2022, s
tím, že nadále bude svoz provádět f. Márius Pedersen. ZO také souhlasilo  pověřit dalším
jednáním  zástupce  MR p.  Altmana  a  p.  Ferschmanna  a  těmito  osobami  uzavřít  od
1.1.2023 novou smlouvu na stejnou činnost s Mikroregionem Radnicko.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo  obce  Hradiště  souhlasí  s  vystoupením ze  sdružení  právnických  osob

POLYGON k 31.12.2022, s tím, že nadále bude svoz provádět f. Márius Pedersen. ZO také
souhlasilo  pověřit dalším jednáním zástupce MR p. Altmana a p. Ferschmanna a těmito
osobami  uzavřít  od  1.1.2023  novou  smlouvu  na  stejnou  činnost  s  Mikroregionem
Radnicko.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Postup prací na „Územním plánu obce Hradiště.“
Zatím žádné jednání k ÚP nebylo, poklady byly dány na MěÚ Rokycany a KÚ PK,

MěÚ Rokycany zpracovává námitky. Bude podána odpověď těm, kdo podávali. Je zde
nejasnost - zákaz výstavby chat vs platné části nového stavebního zákona. 

10. Schválení finančních prostředků na akce konané 6. 8. 2022 (Dětské diskotančení a 
diskotéka.

Akce  pořádá  obec  a  místní  pohostinství.  V  rozpočtu  máme  peníze  na  tyto  akce.
Animační program pro děti – 10 000,-, od 19:30 DJ z rádia Relax 5000,- pro dospělé.
Plus zvukař, cena 5000. Akce bude v prostoru před restaurací, bude zahrazen vjezd., cena
celkem 20 tisíc.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje finanční prostředky na akce konané 6. 8. 2022 

(Dětské diskotančení a diskotéka.) ve výši 20 tis. Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8. bylo schváleno.
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11. Různé
Starosta seznámil přítomné se stavy finančních prostředků na účtech obce.
Dále info o těžbě v lese.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.

Usnesení
Z „6 zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“

22. července 2022, obecní úřad č. p. 36

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

byl zveřejněn v pozvánce, doplněný o bod č.6. 
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 5. zasedání ZO v roce 2022. 
4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku - požární řád

obce Hradiště.“
5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v

rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na výměnu střešní
krytiny a osazení hromosvodu na budově obecního úřadu.“

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí „Účelové dotace v rámci Programu
stabilizace  a  obnovy  venkova  Plzeňského  kraje  na  výměnu  střešní  krytiny  a
osazení hromosvodu na budově obecního úřadu“ ve výši 200 000 Kč.

7. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí s vystoupením ze sdružení právnických osob
POLYGON k 31.12.2022, s tím, že nadále bude svoz provádět f. Márius Pedersen.
ZO  také  souhlasilo  pověřit  dalším  jednáním  zástupce  MR  p.  Altmana  a  p.
Ferschmanna a těmito osobami uzavřít  od 1.1.2023 novou smlouvu na stejnou
činnost s Mikroregionem Radnicko.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje finanční prostředky na akce konané 6. 8.
2022 (Dětské diskotančení a diskotéka.) ve výši 20 000 Kč.

Zápis byl vyhotoven dne 22.7. 2022

Starosta: 
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