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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,
konaného dne 16.10.2022, od 14:00 hodin v místním pohostinství č. p. 34.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo
zahájeno ve 14 hodin dosavadním starostou obce Hradiště Pavlem Šubrtem. 

Před  zahájením  zasedání  bylo  členům  zastupitelstva  obce  (při  prezenci)  předáno
dosavadní  místostarostkou osvědčení  o zvolení  členem zastupitelstva  obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. října, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle  §  93  odst.  1  zákona  o  obcích  byla  na  úřední  desce  Obecního  úřadu  Hradiště
zveřejněna  v  souladu  se  zákonem  po  dobu  nejméně  7  dní,  a  to  od  8.10.2022  do
16.10.2022.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu všech 4 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále se zasedání zúčastnili zástupci veřejnosti dle prezenční listiny.

1. Složení slibu zastupitelů obce Hradiště

Předsedající  v souladu  s  §  69  odst.  2  zákona  o  obcích  vyzval  přítomné  členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu  (§  55  zákona  č.  491/2001  Sb.,  o volbách  do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hradiště a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“  a jmenovitě  vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu  (příloha č. 2). A to
jmenovitě zastupitelé Jakub Dvořák, Radomír Petružálek, Jana Helclová a Václav Chrz.

Všichni členové slib složili, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.
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Občané  vstoupili  do  jednání  a  upozornili  na  zvolenou  zastupitelku  M.S.,  proto
dosavadní místostarostka upozornila a navrhla, že bychom měli vysvětlit situaci.

Dosavadní  starosta  se  ujal  slova  a  informoval  přítomné,  že  M.S.  rezignovala  na
mandát zastupitele tím, že rezignaci podala do rukou dosavadního starosty. Proto počet
zastupitelů poklesl pod zákonný limit 5, starosta informoval krajský úřad a budou nové
volby. 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Dosavadní  starosta  navrhl  určit  zapisovatele  Jakuba  Dvořáka  a  ověřovateli  Janu
Helclovou a Václava Chrze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli  zápisu Janu Helclovou a Václava
Chrze a zapisovatelem Ing. Jakuba Dvořáka.

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení programu

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

1. Složení slibu členy zastupitelstva obce Hradiště. 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu ustanovujícího zasedání
4. Schválení zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hradiště 
5. Volba starosty a místostarosty. 

a. určení způsobu volby starosty a místostarosty, 
b. volba starosty, 
c. volba místostarosty. 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 
b. volba předsedy finančního výboru, 
c. volba předsedy kontrolního výboru, 

7. Rozhodnutí  o odměnách za výkon funkcí  neuvolněných členů zastupitelstva  (§ 72
odst. 2 zákona o obcích.) 

8. Schválení „Dodatku č. 3 (snížení nájmu) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor –
místní pohostinství (č. j. H1 – 9 – 4/2020). Záměr byl vyvěšen na Úřední desce obce
Hradiště a na www.hradistenadberounkou.cz.

Dosavadní starosta ovšem uvedl, že protože zastupitelstvo obce je neúplné, nemůže hlasovat
o bodech jako volba starosty, místostarosty, zřízení výborů a rozhodnutí o odměnách. Navrhl
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ponechat  schválení  dodatku  č.  3  ke  smlouvě  o  nájmu  místního  pohostinství,  s tím  že
předchozí ZO záměr schválilo. 

Dosavadní místostarostka k tomu uvedla, že zastupitelé mají informaci o tom, že ZO
je neúplné, teprve pár dní - dozvěděli jsme se náhodou, když jsme řešili vyzvednutí osvědčení
o  zvolení  ve  Zbirohu,  které  je  nutné  mít  do  ustavující  schůze,  nikdo  nikoho  o  tom
neinformoval. ZO nemělo možnost se seznámit s tím, co v této situaci, kdy je pravomoc ZO
omezená a rozhoduje v omezeném rozsahu, smí odhlasovat a co ne. ZO se musí poradit a
informovat. Dále navrhla vyřadit z programu ustavujícího ZO bod č. 4, schválení zápisu ze 7.
ZO 2022. Dále navrhla přidat bod „Pověření dosavadního starosty ke svolání zasedání na
4.11. 2022“ Dále přítomným vysvětlila, že ZO nebude moci například schvalovat rozpočet na
příští rok, nebo odměny zastupitelů, budou pracovat zadarmo.

Zastupitel Jakub Dvořák k tomu uvedl, že ho situace mrzí, protože pokud je oslabeno
zastupitelstvo  jako  vrcholný  orgán  obce,  je  oslabena  i  obec.  Starosta  sice  zůstává  jako
dosavadní starosta, ale starosta pouze vykonává vůli ZO navenek. Dále uvedl, že ho mrzí, že
nevěděl o rezignaci  M.S. (došlo k ní již 28.9.2022), a spolu s ostatními zastupiteli se snažili
domluvit,  jak si  rozdělí  zodpovědnost za vedení  obce a to nyní zbytečně,  protože ZO se
rozpadlo. Uvedl, že zastupitelé byli připravení se vedení obce ujmout. Také uvedl, že se o
této rezignaci dozvěděl náhodou od MěÚ Zbiroh, kde ještě ve středu měli zprávu od starosty
P. Šubrta,  že M.S. rezignuje a že na její  místo nastupuje P.  Šubrt.  To však není možné,
protože zastupitelé kandidovali samostatně jako nezávislé volební strany.

Dosavadní místostarostka si vzala slovo a uvedla, že před volbami ZO odhlasovalo
počet členů ZO 5, s tím, že to byla chyba, do budoucna bychom měli  mít 7 členů.  Dále
uvedla, že starosta a místostarosta jsou neuvolnění, tj. předpokládá se, že pracují ve volném
čase, není tedy nutné, aby starosta byl v obci po celý den.
Dosavadní starosta dal slovo zastupiteli Václavu Chrzovi.
Václav Chrz uvedl, že složení mandátu je podle něj pohrdáním důvěry občanů, i když každý
má na takový krok právo a M.S. to za zlé nemá. Nyní jsme ve stavu nouze a řešit se může jen
nejnutnější, a to i pokud jde o dosavadního starostu.
Zastupitel Radomír Petružálek uvedl, že je poprvé zvolen a spíše se se situací seznamuje.
Dosavadní  starosta  potvrdil,  že  obec  jde  do  rozpočtového  provizoria,  s tím  že  ho  má
připravené,  má zkušenost z loňska, kdy se čekalo na schválení rozpočtu.  Uvedl,  že žádná
katastrofa by obci hrozit neměla, dojednané akce budou pokračovat, pouze nové akce a také
se nejspíše nestihne požádat o dotaci (kotel a topení v „Kovárně“).
Dále uvedl, že nikdo nepřednesl návrh na 7 členů ZO, ale že on považuje za akceschopnější 
počet 5. 
Dále uvedl, že pokud jde o volby, odeslal žádost na Plzeňský kraj, výslovně uvedl, že žádost
měla být odeslána do 30 dnů od podání rezignace. S tím, že on ji poslal hned. Musí tedy
nadále  vykonávat  funkci  starosty,  i  když se  těšil,  že  už  bude mít  volno.  Vyzval  občany
k účasti na schůzích a k podávání písemných návrhů. 
Dále se vrátil k otázce bodu č. 8, s tím, že navrhuje v programu ho ponechat, že sice 
zastupitelstvo nemůže rozhodovat o významných věcech, ale tento dodatek schválit může. 
Obec nemůže velké nové akce (vybetonování plochy pro odpady, topení č. p. 17). Podle jeho 
názoru by ZO mělo pracovat na rozpočtu. Zopakoval, že obec má dostatek prostředků a 
situaci při umírněném hospodaření zvládne.
Jakub Dvořák uvedl, že protože starosta není členem ZO, návrh na změnu programu by měl 
přijít od člena ZO.
Dosavadní starosta zopakoval, že by ZO mělo bod č.8 schválit.
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Jana Helclová uvedla, že schválení dodatku je v rozhodovací pravomoci obecního 
úřadu a může ho schválit starosta.
Jakub Dvořák doplnil, že nejde o tzv. vyhrazené pravomoci ZO.
Dos. starosta potvrdil, že toto je v pravomoci rady obce, tedy starosty, ale že podle jeho 
názoru by o tom ZO mělo rozhodnout.
Proběhla výměna názorů, Jana Helclová argumentovala, že si není v tuto chvíli jistá, zda 
v této chvíli ZO může schválit tento dodatek, starosta tvrdil, že ano. 
Jakub Dvořák uvedl, že nyní by měl někdo ze ZO navrhnout změnu programu, vypuštění a 
zařazení bodů.
V, Chrz doplnil, že to není tak, že by zastupitelé nechtěli snížení nájmu v hostinci na 1 Kč 
schválit, ale že se o tom domluvíme na příštím ZO, až budeme mít víc informací, nyní jsme 
v nové situaci.
Dosavadní starosta uvedl, že Václav Chrz nezná zákon, tak ať nemluví o zákonu.
Proběhla diskuse mezi Jakubem Dvořákem a Pavlem Šubrtem. Jakub Dvořák uvedl, že 
starosta, který není zastupitelem, by měl diskusi spíše moderovat a neměl by hodnotit 
vystoupení zastupitelů, dosavadní starosta nesouhlasil, s tím že má právo vyjádřit se ke všemu
jako každý. 
Poté proběhla diskuse mezi dos. starostou, zastupiteli a veřejností v sále, jak mohou občané 
vstupovat do jednání zastupitelstva a jak mohou ovlivňovat vedení obce. Zaznělo, že občané 
mohou přinášet náměty zastupitelům, mohou a měli by se účastnit jednání schůze ZO a 
přinášet podněty. 
Jakub Dvořák připomněl, že stále diskutujeme ke schválení programu a požádal dos. starostu, 
aby dal hlasovat o návrhu programu.

Dos. starosta dal hlasovat vypuštění bodů č. 4., 5, 6., 7., 8., programu zaslaného v pozvánce.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vypuštění bodů č. 4., 5., 6., 7., 8., z programu,
jak byl zaslán v pozvánce.

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Dále dal dosavadní starosta hlasovat o zařazení nového bodu č. 4.:

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce  Hradiště  schvaluje  zařazení  nového  bodu  programu  č.  4,
„Pověření dosavadního starosty ke svolání dalšího zasedání v termínu 4.11.2022“ 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Program byl tedy navržen ke schválení v tomto znění:
1. Složení slibu členy zastupitelstva obce Hradiště. 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu Ustavujícího zasedání
4. Pověření dosavadního starosty ke svolání dalšího zasedání v termínu 4.11.2022

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program jednání po vypuštění bodů 4, 5, 6, 7
8 a zařazení nového bodu č. 4 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta zastupitelům doporučil do zasedání příštího zasedání.

- Přijetí rozpočtového provizoria
- Zálohy na energie
- Inventarizace materiálu a závazků, ustanovení komise. 
- Plán inventarizace 
- Schválení vyřazovací a likvidační komise 
- Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu 

Dosavadní starosta jednotlivé body komentoval, proběhla diskuse ohledně spotřeby a záloh / 
přeplatků / nedoplatků na elektřinu s V.Chrzem.

Dos. starosta dal hlasovat o bodu č. 4  programu.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce Hradiště  schvaluje termín konání 9.  zasedání ZO na 4.11.  a
pověřuje dosavadního starostu jeho svoláním.  

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Dosavadní starosta se zeptal přítomných, zda má někdo nějaké připomínky k zasedání 
zastupitelstva a vyzval k diskusi.

Přihlásil se občan J.D., který měl několik poznámek. Předně uvedl, že se mu nelíbí, že se 
starosta snaží vše dělat sám a neinformuje členy zastupitelstva. A zároveň o nich říká, že nic 
nedělají. Dále k připomněl, že to starosta navrhl 5 členů ZO a kandidaturu za samostatné 
strany a tím je zodpovědný za současnou situaci. Dále zkritizoval, že zastupitelé se 
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nedomluvili po volbách. Je podle něho chyba, že nikdo nevěděl o rezignaci zvolené M.S.. 
Uvedl, že zřejmě smyslem rezignace bylo, aby se Pavel Šubrt stal náhradníkem. Uvedl, že 

dostal jen osm hlasů z celkem 19 voličů, kteří přišli k volbám. Uvedl, že starosta má nadále na
starost vedení obce.
Dos. starosta uvedl, že řekl, že zastupitelstvo nic nenavrhlo, nikoliv že nic nedělá. Uvedl, že 
způsob kandidatury do voleb je odpovědností zastupitelstva, mohli navrhnout něco jiného. I 
když uznává, že to navrhl. Uvedl, že starosta plní zbytkové pravomoci rady. 
J.D. uvedl, že vrcholný orgán je zastupitelstvo a to úkoluje starostu.

Dále se diskuse vrátila k návrhům zastupitelstva. Dle dos. starosty zastupitelé neměli návrhy.
Jakub Dvořák uvedl, že není pravda, jak uvádí dosavadní starosta, že zastupitelé neměli 
návrhy. Uvedl, že on například navrhoval výsadbu stromů, rekonstrukci rybníka. 
Dos. místostarostka uvedla, že by to měly být návrhy občanů. Uvedla, že víme, že u starosty 
se shromažďují návrhy občanů, proto je ZO podpořilo.
Starosta okomentoval, proč nebyly přijaty návrhy, které vedl jako příklad svých návrhů J.D. 
Dále se rozběhla volná diskuse ohledně toho, jak to je s návrhy občanů, s účastí na schůzi. 
Starosta informoval, jak občané mají možnost vidět zápis, k zápisu se může vyjádřit. Písemně,
datovou schránkou. Dos. Místostarostka uvedla, že se může vyjádřit před hlasováním na 
schůzi. 
Dotazy k tomu měla K. P.. Dos. starosta vysvětlil ohledně programu ZO vzhledem 
k občanům, aby věděli, o čem se bude jednat. Program se zveřejňuje dopředu, ale je možné 
zařadit i bod na jednání. 
J. D. uvedl, že hlavním nástrojem pro občany, jak ovlivnit dění v obci, jsou volby.
M. J. uvedl, že za nimi nikdo nepřijde se informovat o jejich potřebách, a ptal se, jak by měl 
přinést své návrhy. Dos. starosta mu vysvětlil, že se může informovat o usnesení, může si 
přečíst zápis, účast na schůzi, kontaktovat starostu.
V. Chrz uvedl, že když občané podají námět, písemně, záleží ale, zda ZO schválí. Obec musí 
do 30 dnů na podnět odpovědět.
Dos. Starosta souhlasil a navíc uvedl, že návrh musí mít konkrétní formu. Rozhodne ZO, 
občan se může odvolat. ZO je tu od toho, aby plnilo vůli a přání občanů.
Během diskuse řada přítomných občanů i dalších přítomných chválila dosavadního starostu za
vše, co dělá pro obec. A.B. upozornila, že ze zastupitelů pouze V. Chrz starostovi poděkoval 
po skončení volebního období. Zástupce veřejnosti Z.K. uvedl, že dokud se nezačal řešit 
územní plán, tak byl v obci klid. 
Dosavadní starosta navrhl, aby se schůze ukončila.
Jakub Dvořák přečetl usnesení. Poděkoval přítomným za účast a pozval přítomné na zasedání 
ZO na 4.11.2022.

Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,
konaného dne 16.10.2022, od 14:00 hodin v místním pohostinství č. p. 34.

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje ověřovateli zápisu Janu Helclovou a Václava 
Chrze a zapisovatelem Jakuba Dvořáka. 
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                                              Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

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

2. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vypuštění bodů 4., 5. 6. 7. 8. z programu, 
jak byl zveřejněn v pozvánce. 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zařazení nového bodu programu č. 4, 
„Pověření dosavadního starosty ke svolání dalšího zasedání v termínu 4.11.2022“. 

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání po vypuštění bodů 4, 5, 
6, 7 a 8 a zařazení nového bodu č. 4.

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje termín konání 9. zasedání ZO na 4.11.2022 
a pověřuje dosavadního starostu jeho svoláním. 

Zápis zpracoval Ing Jakub Dvořák ……………………..

Zápis ověřili:   Jana Helclová        ………………………

             Václav Chrz           ………………………    

Zápis doručen 26. 10. 2022 v 18:48 hod. Podepsal dne 27. 10. 2022
                                                                        Ing. Pavel Šubrt v. r., dosavadní starosta
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