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Zápis
ze „7. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“

konané 16. září 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 Jana Helclová 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. Navrhl
program rozšířit  o  bod  č.  10.  Zrušení   bodu  č.  8  z  6.  zasedání  konaného  22.  července
zapsaném pod. čj H1 – 13 – 6/2022 :

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení „Programu 7. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
3. Schválení „Zápisu z 6. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
4. Schválení „Smlouvy s Plzeňským krajem o zpracování osobních údajů při využívání

služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA.“
5. Schválení 5. rozpočtového opatření v roce 2022.
6. Seznámení s „Ohlášením hydrogeologického průzkumu dle § 9 a zákona č. 62/1988

Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Průzkum bude prováděn pro realizaci vrtané studny
na pozemku parc. č. 247/1. 

7. Seznámení s průběhem realizace výměny střešní krytiny na OÚ Hradiště.
8. Seznámení s poruchou vodovodního řádu před č. p. 34.
9. Projednání snížení nájmu pronajímateli místního pohostinství čp. 34. 
10.      Zrušení  bodu č. 8 ze 7. zasedání konaného 22. července zapsaném pod. čj H1 – 13 –

6/2022
11. Různé.
            K programu nebyly žádné další návrhy nebo připomínky. 
            Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

      Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje navržený program ve znění viz výše. 
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení zápisu ze 6. zasedání ZO Hradiště. 

Před hlasováním předsedající seznámil zastupitele se zápisem, bylo přečteno usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 6. zasedání ZO v roce 2022. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Schválení „Smlouvy s Plzeňským krajem o zpracování osobních údajů při využívání 
služby  Hostovaná elektronická spisová služba AthenA.“

Týká se nutnosti v příštím roce ze zákona fungovat v elektronické spisové službě. 
Budeme tam hostovat – všechny dokumenty scanovat, zakládat, evidovat. Budou 
hostované na serveru plzeňského kraje. Bude nám poskytováno prostředí. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu  s Plzeňským krajem o zpracování osobních 
údajů při využívání služby  Hostovaná elektronická spisová služba AthenA.“
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1(V.CHrz)  Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení  5. rozpočtového opatření v roce 2022.

Rozpočtové opatření č. 5 bylo předloženo zastupitelům. Výdaje činí  365 100 Kč 
(nejvyšší položky: výměna střešní krytiny – 262 000 Kč, společenské akce 26 000 Kč a 
příjmy 330 000 Kč (nejvyšší položky dotace 200 000 kč, prodej dřeva 86 000 Kč).

Starosta také informoval o výši finančních prostředků na účtech. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Seznámení s „Ohlášením hydrogeologického průzkumu dle § 9 a zákona č. 62/1988  
Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Průzkum bude prováděn pro realizaci vrtané 
studny na pozemku parc. č. 247/1.

Pouze k seznámení. Týká se pozemku v chatách dole u řeky v Halmuží. 

7. Seznámení s průběhem realizace výměny střešní krytiny na OÚ Hradiště.

Starosta seznámil ZO s cenou dalších prací, v souladu s tím, jak předem bylo projednáno 
a odsouhlaseno. Částku 261 652 Kč stála střecha, na toto se vztahuje dotace. Dála starosta
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přiobjednal zarážky na sníh za 6307 Kč a dále bylo třeba přiobjednat za 2100Kč palubky 
(chyběly, zeď nebyla rovná).  Dále avízovaný odvoz sutě 9,4 tis Kč.

8. Seznámení s poruchou vodovodního řádu před č. p. 34. 

Starosta seznámil o tom, že bylo nutné opravit unikající vodu, přišlo se na to při 
připojování nové stavby.

9. Projednání snížení nájmu pronajímateli místního pohostinství čp. 34. 
Pronajímatel požádal o snížení nájmu na 1 kč, vzhledem k nárůst nákladů na energie. 
Zastupitelé se shodli, že pohostinství chceme udržet a že ho budeme nadále podporovat, 
nájem již nyní je spíše symbolický. 

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště souhlasí se snížením nájemného za pronájem pohostinství za 
1 Kč měsíčně a pověřuje starostu připravením a zveřejněním záměru. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6. bylo schváleno.

10. Zrušení  bodu č. 8 ze 6. zasedání konaného 22. července zapsaném pod. čj H1 – 13 –
6/2022.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hradiště revokuje bod číslo 8 ze 6. ZO v roce 2022 v plném rozsahu. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11. Různé
Znovu jsme se vrátili k otázce možného vystoupení z Polygonu.
Polygon dostává peníze od Ekokomu. Chodily by na obec.
Není stále jasné ekonomická rozvaha. 
Starosta navrhl, že revokujeme bod č.7 ze šestého zasedání. 

Protože se jedná a poslední ZO před volbami, starosta krátce zhodnotil, co se podařilo 
v uplynulém volebním období. 
Získali jsme 5 dotací od Plzeňského kraje. Přes region Radnicko kontejner na bioodpad, 
kotec na psy a kompostéry. Kontejner na velkoobjemový odpad. Nově byly pořízeny dvě  
orientační tabule.
Máme již skladem nové kontejnery na směsný odpad. Předtím se bude muset vybetonovat 
plocha, je to akce pro jaro. Dál jsou již připraveny tři sloupy na vítací tabule u vjezdů do 
obce. 

Starosta na závěr schůze poděkoval zastupitelům i aktivním účastníkům schůzi řad 
z veřejnosti. 
Následně Václav Chrz jménem zastupitelů poděkoval starostovi za dobře odvedenou práci
v uplynulém volební období.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.
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Usnesení
Ze „7 zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,“

16. září 2022, obecní úřad č. p. 36

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

byl zveřejněn v pozvánce. 
3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis ze 6. zasedání ZO v roce 2022. 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu  s Plzeňským krajem o zpracování 

osobních údajů při využívání služby  Hostovaná elektronická spisová služba 
AthenA.“

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje 5. rozpočtové opatření v roce 2022.
6. Zastupitelstvo obce Hradiště souhlas se snížením nájemného za pronájem 

pohostinství za 1 Kč měsíčně a pověřuje starostu připravením a zveřejněním 
záměru. 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště revokuje bod číslo 7 ze 6. ZO v roce 2022 v plném 
rozsahu.

Ing. Pavel Šubrt
Starosta obce
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