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ZÁPIS  

Z  10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ KONANÉHO  

DNE 9. 12. 2022, od 19:00 hod., v místním pohostinství č. p. 34 

 

I. Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

zahájeno v 19:00 hod. zastupitelem obce Ing. Jakubem Dvořákem.  

 

 

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni zastupitelé a dosavadní starosta: 

Václav Chrz , Ing. Jakub Dvořák, Jana Helclová a Ing. Pavel Šubrt; Radomír Petružálek byl ze 

zdravotních důvodů omluven 

2. Při zahájení byli přítomni členové zastupitelstva obce v počtu, kdy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

 

1. Určení předsedajícího zasedání ZO 

Jakub Dvořák navrhl sebe, jako předsedajícího zasedání ZO. 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 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Obec Hradiště 
Hradiš tě  36, 338 08 Zbiroh 

Zastupitelstvo obce Hradiště 
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Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu sebe (Ing. Jakuba Dvořáka) 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 Ing. 

Jakuba Dvořáka. 

Výsledek hlasování: Pro 3 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 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 

3. Schválení „Usnesení z 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 

4. Schválení „Pravidel rozpočtového provizoria od 1. 1. 2023.” 

5. Informace ze Sněmu MR Radnicko (Němčovice 1. 12. 2022). 

6. Seznámení se 7. Rozpočtovým opatřením v roce 2022. 

7. Různé. 

 

Zastupitel Ing. Jakub Dvořák navrhl bod určení předsedajícího schůze jako bod 1. 

Dosavadní starosta navrhl další body související s chodem úřadu k doplnění s tím, že je nestihl poslat 

k seznámení zastupitelům z důvodu, že je sám obdržel nedávno: 

 

9.    Projednání žádosti o příspěvek na ordinaci lékaře v obci Mlečice 

10. Projednání žádosti o umožnění kácení vzrostlých stromů na parcele č. 265/6 

       11. Žádost o potvrzení plné moci pro honební společnost 

Bod různé bude projednán jako 12. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu zasedání uvedených v návrhu pod 

body 9-11 

Výsledek hlasování: Pro 3 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. Určení předsedajícího schůze ZO. 
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2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení doplnění „Programu 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.“ 

4. Schválení „Programu 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 

5. Schválení „Usnesení a zápisu z 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 

6. Schválení „Pravidel rozpočtového provizoria od 1. 1. 2023.” 

7. Informace ze Sněmu MR Radnicko (Němčovice 1. 12. 2022). 

8. Seznámení se 7. Rozpočtovým opatřením v roce 2022. 

9.    Projednání žádosti o příspěvek na ordinaci lékaře v obci Mlečice  

10.    Projednání žádosti o umožnění kácení vzrostlých stromů na parcele č. 265/6 

11.    Projednání žádosti o potvrzení plné moci pro honební společenstvo 

12.  Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

3. Schválení „Usnesení a zápisu z 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.” 

Předsedající seznámil přítomné s Usnesením a zápisem z 9. zasedání a informoval přítomné, že je 

k seznámení na webu www.hradistenadberounkou.cz a že nebyly podány připomínky ze strany 

zastupitelů k plnění usnesení. Dosavadní starosta uvedl k usnesení č. 15, že k podpisu smlouvy došlo ke 

zdržení z důvodu nemoci starosty obce Podmokly a bude podepsána, jakmile to bude možné. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje zápis a usnesení z 9. zasedání ZO Hradiště v roce 2022. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

4. Projednání a schválení „Pravidel rozpočtového provizoria od 1.1.2023.” 

Předsedající informoval přítomné, že na minulé schůzi zastupitelů byl schválen návrh Pravidel 

rozpočtového provizoria od 1.1.2023, který byl řádně vyvěšen k seznámení dle zákona a nikdo neměl 

k návrhu připomínky. Zastupitelé jsou s jejím zněním seznámeni. Zastupitelstvo obce může tedy 

schválit „Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2023 dle návrhu. 

Dosavadní starosta vysvětlil občanům detail rozpočtového provizoria do doby, kdy bude zvoleno nové 

zastupitelstvo, které schválí nový rozpočet. Do té doby nelze přijímat dotace a dělat velké akce. 

Předsedající vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje “Pravidla rozpočtového provizoria od 1.1.2023” a pověřuje dosavadního starostu 

vyvěšením „Pravidel rozpočtového provizoria“. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

http://www.hradistenadberounkou.cz/
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5. Informace ze Sněmu MR Radnicko (Němčovice 1. 12. 2022). 

Předsedající předal slovo dosavadnímu starostovi. Dosavadní starosta seznámil ZO se závěry ze sněmu 

členských obcí Mikroregionu Radnicko z 1.12.2022, posledního Sněmu MR v tomto roce. Dosavadní 

starosta vyjmenoval obce, které vystoupili ze sdružení Polygon. Celkem 12 obcí zrušilo smlouvu 

s Polygonem. Vysvětlil jaké důvody tyto obce k tomu vedli, uvedl, že ZO Hradiště schválilo vystoupení 

a poté revokovalo. Poplatek na Polygon se zvyšuje z Kč 240,- na Kč 420,-. 

Zastupitel Ing. Jakub Dvořák se zeptal na názor dosavadního starosty, co by doporučil. Ten uvedl 

důvody, které obce měly pro odchod z Polygonu a že by dle svého názoru také vystoupil. Dále uvedl, 

že  finančně to asi vyjde nastejno. Ovšem v tuto chvíli bude muset obec čekat na rozhodnutí nového 

zastupitelstva. Shrnul další body schůze Mikroregionu. 

Předsedající poděkoval a požádal dosavadního starostu, aby seznámil přítomné s dalším bodem.  

      6. Seznámení se 7. Rozpočtovým opatřením v roce 2022. 

Dosavadní starosta informoval přítomné o změně rozpočtového opatření. RO byla vyvěšena 

k seznámení na úřední desce obce. Starosta sdělil, že platí, že má k rozhodnutí o RO ZO schválenou 

výši 100 tis. 

Zastupitel Ing. Jakub Dvořák požádal o faktické vysvětlení položek. A uvedl, že si není jistý, že 

schválená výše 100 tis., tím že je schválena minulým zastupitelstvem platná. A zda, protože se jedná o 

úpravy položek nad 200 tis. zda je není potřeba také schválit. Dosavadní starosta uvedl, že jde o střechu 

obecního úřadu a že schválení částky, kterou může dosavadní starosta využívat, je platné i pro toto 

zastupitelstvo, pokud jej nezruší. Dále že pokud se položka nuluje nepřekračuje limit. Ale ať jedná 

zastupitelstvo jak chce.  

Dosavadní starostka upřesnila, že si ZO není jisté, zda se jedná o částku v součtu nebo na položky, aby 

nebyl problém u auditu. A navrhla hlasovat o schválení 7. rozpočtového opatření v roce 2022. 

Zastupitelstvo souhlasilo. 

Předsedající vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje “7. Rozpočtové opatření v roce 2022”. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

7. Projednání žádosti obce Mlečice na dobrovolný příspěvek na provoz ordinace 

Dosavadní starosta informoval přítomné o doručení žádosti obce Mlečice tím, že je přečetl a její přílohou 

byl rozpočet pro s přehledem obcí, které přispívaly za rok 2021.  

Dosavadní místostarostka požádala o nahlédnutí do zaslané dokumentace, aby mohli rozhodnout. 

Zastupitelé diskutovali s občany a vyslechli jejich názory. Lékařka je přítomna jednou týdně. Občané 

vyslovovali souhlasný názor s příspěvkem, že je to nejbližší lékař v okolí.  

Zastupitelstvo se poradilo o případné výši příspěvku. 

 

Předsedající navrhl příspěvek ve výši 2500,-- a vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 
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ZO Hradiště schvaluje “Dobrovolný příspěvek ve výši Kč 2500,- obci Mlečice na provoz ordinace” 

a pověřuje dosavadního starostu zajištěním zaslání příspěvku. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

Předsedající požádal dosavadního starostu o seznámení s dalším bodem jednání. 

8. Projednání žádosti o umožnění kácení vzrostlých stromů na parcele č. 265/6. 

Dosavadní starosta informoval přítomné o žádosti pana H., který požádal o umožnění pokácet 2 vzrostlé 

stromy. Seznámil ZO s kroky, se kterými seznámil žadatele. Že jde o 2 vzrostlé a zdravé borovice. Že 

není jednoznačné, zda jsou na pozemku žadatele. Proběhla diskuse, zda má zastupitelstvo stromy 

prohlédnout. Dosavadní místostarostka uvedla, že vyřizování takových žádostí je věcí obecního úřadu 

a nemusí je projednávat ZO s tím, že naše oblast je v územích CHKO a mělo by dojít k projednání 

žádosti i s nimi a je jedno, zda jsou stromy na pozemku žadatele nebo obce. Dosavadní starosta uvedl, 

že toto potřeba není a že je pravda, že je v pravomoci obecního úřadu v tomto rozhodnout.  

Proběhla dlouhá diskuse i mezi občany.  

Zastupitelstvo obce se shodlo, že věc je záležitostí obecního úřadu a dosavadní starosta má povinnost se 

jí zabývat. 

Dosavadní starosta souhlasil, že jde o věc obecního úřadu a vydá rozhodnutí a zastupitelstvo pouze 

seznamuje. 

 

Předsedající požádal dosavadního  starostu o seznámení s dalším bodem jednání. 

 

9. Projednání žádosti plné moci pro honební společenstvo, která se bude konat 15.12.2022 

v obci Podmokly 

 

Dosavadní starosta uvedl, že navrhuje Václava Chrze jako zplnomocněného pro honební společnost za 

obec Hradiště.  

Václav Chrz seznámil přítomné s principem a důvody plné moci. Uvedl, že honební společenstvo je 

spolek, který pronajímá podmokelskému mysliveckému spolku honitbu. Honitba ze zákona má 500 ha 

pozemku. Aby těch 500 ha měla, tak je v tom začleněna Čilá, Podmokly, Hradiště na ty pozemky. 

Václav Chrz bude zastupovat v rámci plné moci obec Hradiště, starousedlé, sebe jako majitele 

pozemků/polností. Na schůzi honebního společenstva se neuvádí ha, ale hlasy. Taková schůze se koná 

po 10 letech. 

Dosavadní starosta doplnil, že zastupitelstvo obce nic v tomto případě nehlasuje, V. Chrze zmocňuje 

obec, tedy toto spadá do kompetence obecního úřadu, tedy dosavadního starosty. 

 

Předsedající navrhl usnesení a vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje jako zmocněného plnou mocí k jednání pro honební společenstvo Václava 

Chrze a pověřuje dosavadního starostu zajištěním potvrzení plné moci. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

Předsedající požádal dosavadního starostu o seznámení s body do různého 
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10. Různé  

 

Dosavadní starosta uvedl, že pokud chce ZO začít s návrhem rozpočtu, nebude se účastnit, protože je 

věcí již nového zastupitelstva.  

Zastupitelé uvedli, že původní to byl návrh dosavadního starosty, aby nenechali rozpočet nepřipravený 

pro další zastupitelstvo a oni tedy s tím souhlasili a případně se tedy obrátí na účetní obce bez součinnosti 

dosavadního starosty. 

Dosavadní starosta seznámil přítomné se zvýšením Příspěvku na dopravní obslužnost s poznámkou, že 

upozornil i na to, že se bude měnit jízdní řád. Autobus bude jezdit jinak. Každý si může jízdní řád najít 

na webu. 

Poptal u Václava Chrze, zda bude opět v zimě pluhovat cesty. Ten souhlasil. 

Seznámil přítomné, že dojde ke Kontrolní dohlídce dne 30.1.2023 a požádal bývalé předsedy 

kontrolního a finančního úřadu o kontrolu a případné doplnění dokumentace, pokud tak již není učiněno. 

A případně, aby bylo předáno včas dosavadnímu starostovi obce.  

Informoval o vzniku „Svazku obcí Křivoklátsko“ s tím, že předběžně starosta Bělče vede obec Hradiště 

v evidenci do doby, než nové zastupitelstvo rozhodne o případném vstupu do svazku. Nyní toto nelze 

projednávat. Sám se přiklání ke vstoupení do svazku. 

Dále seznámil přítomné s tím, že vláda schválila zvýšení tabulkových odměn pro členy zastupitelstev o 

10 %. Navýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10 % je 

platné od 1. ledna 2023. Tím se starostovi zvyšuje od nového roku odměna na výši Kč 14.177,--, ta je 

ze zákona. Ostatním zastupitelům bude případně schválena odměna po nových volbách novým 

zastupitelstvem. 

Dále uvedl, že provedl propočet se závěrem, že zvedne zálohy na elektrickou energii v aplikaci Můj 

ČEZ. Dosavadní místostarostka uvedla, že předpokládané přeplatky nebo nedoplatky jsou viditelné 

v aplikaci a není potřeba je počítat. V diskusi občané i někteří zastupitelé uvedli, že by obec neměla na 

zálohách přeplácet a že případné nedoplatky vždy bude muset obec stejně zaplatit. 

Seznámil přítomné s tím, že byly upraveny nebo opraveny nesrovnalosti na obecních komunikacích. 

Seznámil přítomné s tím, že obecní internet byl přeinstalován do budovy obecního úřadu pro další 

potřebu. 

Václav Chrz uvedl, že by měly být prořezány cesty směrem k obci Podmokly. Dosavadní místostarostka 

uvedla a že na to prostředky v rozpočtu jsou. Do konce roku se již ovšem pravděpodobně nestihne 

zajistit. Dále upozornil, že schůze v pohostinství je rušena a měly by být organizovány buď v jiném dni 

a čase nebo na obecním úřadu. 

Zastupitel Ing.  Jakub Dvořák poděkoval a uvedl, že se příští zastupitelstvo sejde po novém roce 2023. 

Dosavadnímu starostovi případně navrhne termín. Dosavadní starosta, řekl, že samozřejmě na podnět 

ZO schůzi svolá a činnostem, které jdou za obecním úřadem, tedy za ním se bude samozřejmě věnovat. 

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

jehož termín bude navržen zastupiteli v novém roce 2023. 
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Usnesení 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, 
konaného dne 9.12.2022, 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 Ing. Jakuba Dvořáka a Václava Chrze. 

 

3. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu 

zasedání uvedených v návrhu pod body 9-11 programu. 

 

4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Program 10. zasedání ZO Hradiště v roce 

2022” v navrženém rozsahu. 

 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis a usnesení z 9. zasedání ZO Hradiště 

v roce 2022. 

 

6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Pravidla rozpočtového provizoria od 

1.1.2023.” 

7. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „7. rozpočtové opatření v roce 2022“. 

 

8. ZO Hradiště schvaluje “Dobrovolný příspěvek ve výši Kč 2500,- obci Mlečice na 

provoz ordinace” a pověřuje dosavadního starostu zajištěním zaslání příspěvku. 

 

9. ZO Hradiště schvaluje jako zmocněného plnou mocí k jednání pro honební 

společenstvo Václava Chrze a pověřuje dosavadního starostu zajištěním potvrzení 

plné moci. 
 

V  Hradišti dne 9. 12.2022 

 

Zapsala: Jana Helclová …………….     Dne  15.12.2022 

 

Ověřovatelé:  

Václav Chrz………………….      dne……………………... 

Ing. Jakub Dvořák…………………     dne……………………... 

Dosavadní starosta: Ing. Pavel Šubrt ……………….   dne……………………... 

 

Razítko obce: 


