
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 

Z  9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ KONANÉHO 

DNE 4. 11. 2022, od 19:00 hod., v místním hostinci č. p. 34

I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo
zahájeno v 19:00 hod. dosavadním starostou obce Ing. Pavlem Šubrtem. 

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni zastupitelé a dosavadní starosta:
Václav Chrz , Ing. Jakub Dvořák, Jana Helclová, Radomír Petružálek a Ing. Pavel Šubrt

2. Při  zahájení  byli  přítomni  všichni  členové  zastupitelstva  obce,  zastupitelstvo  je
usnášeníschopné.

1. Určení předsedajícího zasedání ZO

Jakub  Dvořák  navrhl  sebe,  jako  předsedajícího  zasedání  ZO  z  důvodu  přidání  nových  bodů
navržených  zastupitelstvem  obce  propružnější  chod  zasedání.   K  návrhu  nebyly  vzneseny  žádné
protinávrhy.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště určuje a schvaluje jako předsedajícího zasedání zastupitelstva Ing. Jakuba Dvořáka. (dále
jako předsedající)

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu Radomíra Petružálka a Václava Chrze a zapisovatele
Janu Helclovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště určuje a schvaluje zapisovatelem Janu Helclovou a ověřovateli zápisu Václava Chrze a
Radomíra Petružálka.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Schválení programu zasedání ZO

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení „Programu 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
3. Schválení „Zápisu ze 7. a Ustavujícího zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
4. Projednání a schválení výše záloh na dodávku el. energií na období 2022 - 2023.
5. Projednání a schválení „Pravidel rozpočtového provizoria do nových voleb.”
6. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.
7. Schválení „Plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.“
8. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště.
9. Seznámení se závěry ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko z 15. 9. 2022.
10. 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.

11. Různé.

Předsedající navrhl další body k doplnění:

12. Volba předsedajícího 9. zasedání ZO Hradiště
13. Schválení „Určeného člena zastupitelstva“ pro pořízení územního plánu.

14. Příprava rozpočtu na rok 2023. 

15. Projednání režimu pro rozsvícení veřejného osvětlení.

16.  Poradna  pro  Obce  od  SMO;  zajištění  přístupů  pro  pokládání  dotazů  pro  zastupitele,
www.poradnaproobce.cz

17. Projednání možnosti opravy místní komunikace do výše schváleného rozpočtu § 2221 položka
5171 ve výši 50 tis.

18. Možnost  podpory Adventního setkání  ve výši  nevyčerpaného schváleného rozpočtu §3319
položka 5175 – nedočerpána částka ve výši Kč 8300,--.
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19.  Prodloužení smlouvy o sdružení prostředků pro SDH s obcí Podmokly. 

20.  Uzavření  dohody s  M. S.  -  vedení  agendy matriky,  evidence vody a podatelny Obecního
úřadu.

21. Stanovení datumu příštího zasedání.

K bodu 15. - “Projednání režimu pro rozsvícení veřejného osvětlení” dosavadní starosta navrhl, aby
byl sloučen s bodem č. 4 - Projednání a schválení výše záloh na dodávku el. energií na období 2022 -
2023.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu zasedání uvedených v návrhu pod body 12
- 21 a sloučení bodu uvedeného jako 15. výše k bodu 4. programu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje „Program 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022” v navrženém rozsahu:

1. Volba předsedajícího 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Schválení „Programu 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
4. Schválení „Zápisu ze 7. a Ustavujícího zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” Projednání
režimu veřejného osvětlení.
5. Projednání a schválení výše záloh na dodávku el. energií na období 2022 - 2023.
6. Projednání a schválení „Pravidel rozpočtového provizoria do nových voleb.”
7. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro rok
2022.
8. Schválení „Plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.“
9. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště.
10. Seznámení se závěry ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko z 15. 9. 2022.
11.  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.
12. Schválení „Určeného člena zastupitelstva“ pro pořízení územního plánu.

13. Příprava rozpočtu na rok 2023. 

14.  Poradna pro Obce od SMO; zajištění přístupů pro pokládání dotazů pro zastupitele,
www.poradnaproobce.cz

15. Projednání možnosti opravy místní komunikace do výše schváleného rozpočtu § 2221
položka 5171 ve výši 50 tis.
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16. Projednání možnosti  podpory Adventního setkání ve výši  nevyčerpaného schváleného
rozpočtu §3319 položka 5175 – nedočerpána částka ve výši Kč 8300,--.

17.  Prodloužení smlouvy o sdružení prostředků pro SDH s obcí Podmokly. 

18. Uzavření dohody s M. S. - vedení agendy matriky, evidence vody a podatelny Obecního
úřadu.

19. Stanovení datumu příštího zasedání.

20. Různé

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4.Schválení „Zápisu ze 7. a Ustavujícího zasedání ZO Hradiště v roce 2022.”
Předsedající seznámil přítomné s Usneseními ze 7. a Ustavujícího zasedání a informoval přítomné, že
nebyly podány připomínky ze strany zastupitelů k jednotlivým zápisům.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje zápisy a usnesení ze 7. a Ustavujícího zasedání ZO Hradiště v roce 2022.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Projednání  a  schválení  výše  záloh  na  dodávku  el.  energií  na  období  2022  -  2023.
Projednání režimu veřejného osvětlení.

Předsedajícího předal slovo dosavadnímu starostovi, kterým byl bod navržen, aby seznámil přítomné s
výší  záloh  a  důvodem,  proč  byl  tento  bod  předložen  zastupitelstvu.  Dosavadní  starosta  seznámil
zastupitele  a  přítomné  s  přeplatky  a  nedoplatky  za  jednotlivá  odběrná  místa  a  navrhl,  aby
zastupitelstvo navrhlo výši záloh, kterou je možné nastavit v nové aplikaci Můj ČEZ, kterou spravuje
účetní obce.
Proběhla diskuse: 
Dosavadní  místostarostka uvedla, že zálohy jsou nastavovány dodavatelem každoročně, aniž by je
zastupitelstvo obce schvalovalo. Jsou inkasovány z účtu obce a v rozpočtu na další rok s nimi musí být
počítáno.  A  jsou  vypočítány  z  odběru  dle  předchozího  období,  což  by  mělo  odpovídat.  V  nové
klientské zóně navíc lze možné případné nedoplatky do budoucna sledovat a zálohy případně upravit.
Slovo  si  vzal  Radomír  Petružálek,  který  se  vyjádřil,  že  by  zálohy  měly  zůstat,  jak  je  navrhuje
dodavatel ČEZ a např. jednou za 3 měsíce sledovat a kontrolovat stav.
Občan J.D. se vyjádřil,  že by se neměly na ZO řešit  takovéto body, které souvisí se standardním
chodem obce. Že to zbytečně zdržuje.
Dosavadní  starosta  doplnil  informaci  o  současném  nastavení  veřejného  osvětlení.  Sdělil,  že  od
minulého zasedání časování upravil dle zimního času. K možné další úpravě může dojít společně s
adventem.
Předsedající vyzval k diskusi.
Dosavadní místostarostka upozornila, že rozsvícení veřejného osvětlení není důležité jen z pohledu
subjektivní  potřeby,  ale  také  z  pohledu  bezpečnosti  v  obci.  Radomír  Petružálek  vyzval  přítomné
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občany,  aby se vyjádřili,  zda jim doba svícení  vyhovuje,  tak jak je v současné době nastaven,  tj.
17.15h - 23h. Ti vyjádřili souhlasné stanovisko.
Předsedající vyzval k hlasování ZO.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje výši záloh na dodávku el. energií navrženou dodavatelem ČEZ a pověřuje úřad
k průběžné kontrole stavu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Projednání a schválení „Pravidel rozpočtového provizoria do nových voleb.”
Předsedající předal slovo dosavadnímu starostovi, který zpracoval návrh Rozpočtového provizoria na
rok 2023. Dosavadní starosta seznámil ZO a přítomné s návrhem Rozpočtového provizoria ve znění
shodném s návrhem v minulém roce.
Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje návrh “Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2023 (do nových voleb)” a
pověřuje dosavadního starostu vyvěšením návrhu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků pro rok
2022.

Předsedající předal slovo navrhovateli dosavadnímu starostovi s tím, že komisi jmenuje starosta obce
dle Vnitřní směrnice Inventarizace, která stanoví stanoví povinnosti ÚSC Obce Hradiště, kterými jsou
Plán inventur, Závazné termíny a Jmenování inventarizační komise. ZO by mělo být pouze seznámeno
s plněním zahájení Inventarizace do 15.11. daného roku dle směrnice.
Dosavadní starosta seznámil ZO a přítomné s jmenovanými členy inventarizační komise.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje inventarizační komisi pro provedení Inventarizace majetku a závazků pro rok
2022.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Schválení „Plánu inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.“
Dosavadní starosta seznámil ZO a přítomné s Plánem inventarizace a závazků pro rok 2022.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje plán Inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.
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Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště.
Dosavadní starosta seznámil ZO a přítomné vyřazovací a likvidační komisí movitého majetku obce
Hradiště pro rok 2022.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje vyřazovací a likvidační komisi movitého majetku obce Hradiště pro rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Seznámení se závěry ze sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko z 15. 9. 2022.

Dosavadní  starosta  seznámil  ZO  se  závěry  ze  sněmu  členských  obcí  Mikroregionu  Radnicko  z
15.9.2022.  Diskutovalo  se  zvýšení  poplatku  pro  Polygon na  občana.  Dosavadní  starosta  vysvětlil
občanům z jakého důvodu je obec Hradiště zapojena do Mikroregionu Radnicko. Informoval o dotaci
na  kontejner  v  letošním  roce.  Vysvětlil  řešení  kontejnerů  na  tříděný  odpad,  situaci  s  odvozem
tříděného odpadu a směsného odpadu.  Informoval, že další sněm Mikroregionu bude v prosinci.

Václav Chrz doplnil, že Mikroregion Radnicko, do kterého přispívá obec dle počtu obyvatel, má v
rozpočtu za rok cca 7 mio.

11.  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.

Předsedající  seznámil  ZO a přítomné s důvodem,  proč na minulé  schůzi  byl  bod vyjmut.  Citoval
zákon:  "Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených
ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný
důležitý  zájem obce,  který  je  řádně  odůvodněn." Jedním z  důvodů  může  být
podpora místních podnikatelů.  Uvedl, že ZO musí jednat v souladu se zákonem, jako řádný
hospodář, zvlášť, když se jedná o snížení nájmu a zastupitelstvo není v plném počtu. V tomto případě
ovšem je důvod mimořádný, kdy bylo doloženo žadatelem zvýšení záloh na elektrickou energii a obec
chce podporovat podnikání v obci. ZO si ověřilo, že může dodatek schválit.

Dosavadní starosta doplnil, že dodatek ke smlouvě je navržen nájem ve výši Kč 1,-- od 1.11.2022 do
30.4.2023 . Důvodem je zachování dostupnosti služeb zákazníkům v obci Hradiště, jež je ohrožena v
souvislosti s vysokými cenami elektrické energie.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:
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ZO Hradiště schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - místní pohostinství ve výši
Kč 1,-- (jednakorunačeská) od 1.11.2022 do 30.4.2023.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12.Schválení „Určeného člena zastupitelstva“ pro pořízení územního plánu.

Dosavadní starosta navrhl jako určeného člena zastupitelstva Radomíra Petružálka s vysvětlením, že
není zaujatý.

Předsedající se zeptal Radomíra Petružálka, jestli s návrhem souhlasí. Ten souhlasil s tím, že je mu
smutno  ze  situace,  kterou  územní  plán  způsobil.  Že  není  zainteresován  žádnými  pozemky,  které
způsobily neshody občanů.

K tomu dosavadní místostarostka uvedla, že žádnými takovými pozemky také nedisponuje.

Občan J.D. uvedl, že by měl být určený člen zastupitelstva zkušený zastupitel Václav Chrz, který zná
okolní pozemky. Ten odmítl.

Proběhla  diskuse mezi  ZO a  občany.  Dosavadní  starosta  seznámil  přítomné,  že  mohou nalézt  na
stránkách obce pod složkou Územní plán vše důležité a podstatné k územnímu plánu.

Předsedající prohlásil, že v tuto chvíli se s neúplným zastupitelstvem nemůže o územním plánu ani
rozhodovat  a  nové  zastupitelstvo  obce  si  po  nových  komunálních  volbách  může  zvolit  nového
zastupitele. Pro hlasování navrhl jako určeného člena zastupitelstva Radomíra Petružálka. Nikdo ze
zastupitelů nenavrhl protinávrh.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje jako Určeného člena zastupitelstva pro pořízení územního plánu zastupitele
obce Radomíra Petružálka.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13. Příprava rozpočtu na rok 2023

Předsedající informoval, že bod je pouze informativní a nebude schvalován. Jak již bylo zmíněno na
Ustavující schůzi, aby se nečekalo na nové ZO. Možnost udělat si pracovní poradu s účetní obce a
zastupiteli obce za pomoci dosavadního starosty i když nový rozpočet bude moci odhlasovat až nově
zvolené zastupitelstvo obce.

Dosavadní  starosta  souhlasil  a  příslíbil,  že  bude  zastupitelstvu  obce  nápomocen.  Uvedl  některé
položky, se kterými měl nový rozpočet počítat, ale pokud nebude možné žádat o dotaci, nebudou moci
být realizovány.

14.  Poradna pro Obce od SMO; zajištění přístupů pro pokládání dotazů pro zastupitele,
www.poradnaproobce.cz
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Předsedající předal slovo dosavadnímu starostovi, který vysvětlil ZO a přítomným, že jde o portál od
SMO (Svazu měst a obcí),  která pomáhá chodu úřadu ve vztahu návrhů smluv a dalších rad. Jež
zaštiťuje  advokátní  kancelář  KVB.  Navrhl  schválit  přístup “Mini”  ve výši  Kč  3146,--  a  následně
zpřístupní  portál  jako do současnosti  pověřený správce pro obec Hradiště všem zastupitelům, aby
mohli také nahlížet do dotazů a odpovědí, které jim pomůžou v rozhodování.

Dosavadní  místostarostka  doplnila,  že  portál  obsahuje  také  vzory  znění  Vyhlášek,  které  vydává
zastupitelstvo obce, včetně důležitých termínů, které musí obec splňovat. A další.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje přístup “Mini” pro Poradnu pro OBCE (www.poradnaproobce.cz  )     úhradou
částky ve výši Kč 3146,-- a pověřuje dosavadního starostu zpřístupnění portálu současným členům
ZO.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

15. Projednání možnosti opravy místní komunikace do výše schváleného rozpočtu § 2221
položka 5171 ve výši 50 tis.

Předsedající dal slovo dosavadní místostarostce, která uvedla, že jsou podněty občanů k opravě díry v
lesíku směrem ke Zvíkovci.

Dosavadní starosta uvedl, že je oprava v jednání 14 dní. Ale nebude na opravy vyčerpána celá částka.
Na cesty musí být čerpána dotace. Cesta by stála cca 2,5 mio a my bychom museli dát cca 450 tisíc.

Radomír  Petružálek upozornil,  že  je  cesta  směrem na Zvíkovec i  pod skalami  nebezpečná,  nejen
rozbitá, ale i problém padajících kamenů.

Váchlav Chrz doplnil, že se bude muset investovat do oprav i směrem na Podmokly. Seznámil, jakým
způsobem se dříve investovalo.

Předsedající doplnil, že bod byl zařazen z důvodu, že částka nebyla vyčerpána a od příštího roku již
budeme v rozpočtovém provizoriu a nemůžeme investovat.

Proběhla diskuse s občany.

ZO Hradiště bylo seznámeno s připravovanými opravami místní komunikace.

16. Možnost  podpory  Adventního  setkání  ve  výši  nevyčerpaného  schváleného  rozpočtu
§3319 položka 5175 – nedočerpána částka ve výši Kč 8300,--

Předsedající předal slovo dosavadní místostarostce. Ta seznámila ZO a přítomné s možností přispění
částky ze schváleného rozpočtu na tuto akci ve výši Kč 8300,-.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje příspěvek na Adventní setkání ve výši Kč 8300,--. 
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Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

17. Prodloužení smlouvy o sdružení prostředků pro SDH s obcí Podmokly. 

Předsedající předal slovo dosavadní místostarostce. Ta uvedla, že dosavadní starosta a zastupitelé
obdrželi  smlouvu  e-mailem dne  1.11.2022.  Původní  smlouva  končí  k  31.12.2022.  Podmokly
zařadí ke schválení na svou schůzi ZO plánovanou na 14.11.2022. Paušální roční poplatek zůstává
ve výši 7000,--. Platnost je navržena opět na 2 roky.

Zastupitelé potvrdili seznámení se se smlouvou.

Václav Chrz uvedl,  že  by bylo dobré přejít  ke Zvíkovci.  Dosavadní  starosta uvedl,  že  také v
předchozím roce navrhoval Zvíkovec.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje smlouvu o sdružení prostředků pro SDH s obcí Podmokly ve výši ročního
paušálního poplatku Kč 7000,-- s platností  na 2 roky. A pověřuje dosavadního starostu k podpisu
smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

18. Uzavření dohody s M. S. – vedení agendy matriky, evidence vody a podatelny Obecního
úřadu.

Předsedající předal slovo dosavadní místostarostce. Ta seznámila ZO a přítomné s tím, že navrhuje
odměnu ve výši Kč 400,-- za vedení agendy matriky, evidence vody a podatelny Obecního úřadu z
důvodu, že v tuto chvíli jí není poskytnuta odměna zastupitele a je potřeba zajistit dohodu.

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:

ZO Hradiště schvaluje odměnu ve výši Kč 400,-- pro M. S. za vedení agendy matriky, evidence vody
a podatelny Obecního úřadu a pověřuje úřad obce jejím vyhotovením.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

19. Stanovení datumu příštího zasedání

Předsedající navrhl datum příštího zasedání 9.12.2022 

Předsedající vyzval k hlasování.

Návrh usnesení:
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ZO Hradiště  schvaluje  datum 10.  zasedání  ZO v  termínu  9.12.2022  v  čase  a  místě  obvyklém a
pověřuje dosavadního starostu jejím svoláním.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

20. Různé 
Dosavadní starosta seznámil s aktivitou vrtu studny na pozemku 247/1. Dále nutností určení
povodňové komise a kdo bude řešit krizové situace. Aby se ZO zamyslelo.
Dále se diskutoval termín nových voleb. Prozatím není znám, musí být vyhlášen ministrem
vnitra. ZO potvrdilo, že termín není v tuto chvíli znám. A. B. přečetla úryvek z Rokycanského
deníku.

Předsedající přečetl usnesení. Poděkoval přítomným za účast a pozval přítomné na zasedání ZO na
9.12.2022.

Usnesení

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště,
konaného dne 4.11.2022, od 19:00 hodin v místním pohostinství č. p. 34.

1. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje a schvaluje jako předsedajícího zasedání Ing. 
Jakuba Dvořáka.

2. Zastupitelstvo obce Hradiště určuje a schvaluje zapisovatelem Janu Helclovou a 
ověřovateli zápisu Václava Chrze a Radomíra Petružálka.

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu 
zasedání uvedených v návrhu pod body 12 - 21 a sloučení bodu uvedeného jako 
15. výše k bodu 4. programu.

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Program 9. zasedání ZO Hradiště v roce 
2022” v navrženém rozsahu.

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápisy a usnesení ze 7. a Ustavujícího 
zasedání ZO Hradiště v roce 2022.

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje výši záloh na dodávku el. energií 
navrženou dodavatelem ČEZ a pověřuje úřad k průběžné kontrole stavu.

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje návrh “Pravidel rozpočtového provizoria 
pro rok 2023 (do nových voleb)” a pověřuje dosavadního starostu vyvěšením 
návrhu.

8. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje inventarizační komisi pro provedení 
Inventarizace majetku a závazků pro rok 2022.

9. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyřazovací a likvidační komisi movitého 
majetku obce Hradiště pro rok 2022.

10. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje vyřazovací a likvidační komisi movitého 
majetku obce Hradiště pro rok 2022.

11. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor - místní pohostinství ve výši Kč 1,-- (jednakorunačeská) od 1.11.2022 do 
30.4.2023.
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12. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje jako Určeného člena zastupitelstva pro 
pořízení územního plánu zastupitele obce Radomíra Petružálka.

13. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přístup “Mini” pro Poradnu pro OBCE 
(www.poradnaproobce.cz)  úhradou částky ve výši Kč 3146,-- a pověřuje 
dosavadního starostu zpřístupnění portálu současným členům ZO.

14. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje příspěvek na Adventní setkání ve výši Kč 
8300,--. 

15. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje smlouvu o sdružení prostředků pro SDH s 
obcí Podmokly ve výši ročního paušálního poplatku Kč 7000,-- s platností na 2 
roky. A pověřuje dosavadního starostu k podpisu smlouvy. 

16. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje odměnu ve výši Kč 400,-- pro M. S. za 
vedení agendy matriky, evidence vody a podatelny Obecního úřadu a pověřuje 
úřad obce jejím vyhotovením.

17. ZO Hradiště schvaluje datum 10. zasedání ZO v termínu 9.12.2022 v čase a místě 
obvyklém a pověřuje dosavadního starostu jejím svoláním.

V  Hradišti dne 4. 11.2022

Zapsala: Jana Helclová ……………. 

Ověřovatelé: 

Václav Chrz…………………. 

Radomír Petružálek………………… 

Seznámen: Dosavadní starosta: Ing. Pavel Šubrt v. r.
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