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ZÁPIS  

Z  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ KONANÉHO  

DNE 6. 1. 2023, 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, Radomír Petružálek a Ing. Pavel Šubrt; Jana Helclová byla 
pro nemoc omluvena 

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. 

 
 

 
 
 

Obec Hradiště 
Hradiště 36, 338 08 Zbiroh 

Zastupitelstvo obce Hradiště 
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2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu Radomíra Petružálka a Václava Chrze a zapisovatele 
sebe Ing. Jakuba Dvořáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště určuje a schvaluje zapisovatelem Ing. Jakuba Dvořáka a ověřovateli zápisu Václava Chrze 
a Radomíra Petružálka. 

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. Určení předsedajícího zasedání ZO 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení programu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2023. 
4. Kontrola plnění „Usnesení z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.“ 
5. Projednání a schválení pravidel odměn na r. 2023. 
6. Projednání a schválení možnosti uzavření dohody o provedení práce se členem 
zastupitelstva. 
7. Informace OÚ. 
8. Různé 

 
Zastupitel Ing. Jakub Dvořák navrhl bod určení předsedajícího schůze jako bod 1. 
 
Dosavadní starosta uvedl, že zastupitelstvo má schvalovat zápis a jeho součástí je usnesení. Dále 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: 
8. Schválení dohody s městysem Zvíkovec ohledně pohřebiště.  
9. Seznámení s RO č. 8.  
Dále vyjmutí bod č. 6 s tím, že jej ZO nemůže schválit podle § 84 z. Že dosavadní místostarostku 
upozorňoval, zda tento bod opravdu dávat k projednání. A ona že na tom trvala. Případně navrhuje 
změnu názvu. 
 
Ing. Jakub Dvořák uvedl, že bod 6 chce zastupitelstvo mít možnost hlavně k projednání a seznámení 
přítomné se situací. Výsledkem tedy nemusí být schválení bodu. Protože zastupitelstvo chce informovat, 
že nemůže uzavírat dohody se zastupiteli v této situaci neúplného zastupitelstva. Bod tedy ponechává a 
pouze souhlasí se změnou názvu bodu. 
Václav Chrz doplnil pro občany, že jde o to, aby se domluvilo a zajistilo, že to někdo udělá. 
Ing. Jakub Dvořák navrhl změnu znění bodu č. 6 na „Informace o nemožnosti uzavření dohody o 
provedení práce se členy zastupitelstva a zajištění úklidu sněhu v zimním období“. 
 
Bod různé bude projednán jako 10. 



3 
 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu zasedání uvedených v návrhu pod body 8 a 
9 a změnu názvu bodu č. 6 na „Informace o nemožnosti uzavření dohody o provedení práce se členy 
zastupitelstva a zajištění úklidu sněhu v zimním období“ 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje „Program 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2023” v navrženém rozsahu: 
 

1. Určení předsedajícího schůze ZO. 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
3. Schválení doplnění „Programu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2023.“ 
4. Schválení „Programu 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2023.” 
5. Kontrola plnění „Usnesení z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.“ 
6. Projednání a schválení pravidel odměn na r. 2023. 
7. „Informace o nemožnosti uzavření dohody o provedení práce se členy zastupitelstva a 

zajištění úklidu sněhu v zimním období“. 
8. Informace OÚ 
9. Schválení dohody s městysem Zvíkovec ohledně pohřebiště. 
10. Seznámení s RO č. 8. 
10.  Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

4. Kontrola plnění „Usnesení z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.“ 

Předsedající seznámil přítomné s Usnesením z 10. zasedání a informoval přítomné, že je 
k seznámení na webu www.hradistenadberounkou.cz a že nebyly podány připomínky ze strany 
zastupitelů k plnění usnesení.  
 
Na základě podnětu dosavadního starosty navrhl zastupitel Ing. Jakub Dvořák schválit usnesení o 
schválení zápisu z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje zápis z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 2022. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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5. Projednání a schválení pravidel odměn na r. 2023. 

Předsedající informoval přítomné, že ze strany dosavadní místostarostky byl předložen návrh, se kterým 
bylo zastupitelstvo seznámeno. Výše odměn se navrhuje vzhledem k rozpočtovému provizoriu ve výši 
shodné s minulým rokem a po volbách v březnu nové zastupitelstvo může výši samozřejmě upravit.  
Předsedající seznámil přítomné s návrhem jeho přečtením. 
 
Dosavadní starosta se přihlásil o slovo a navrhl některé odměny a příspěvky zvýšit.  
V. Chrz uvedl, že do voleb souhlasí s navrhovanou výší, podle jeho názoru by zvýšení dosavadních 
odměn by mohlo být bráno jako líbivá politika před volbami.  
Proběhla diskuse, zda bylo nutné bod zařazovat. Zastupitelstvo se poradilo. Radomír Petružálek se 
také přiklonil nechat výši odměn a příspěvků ve stávající výši do příštích voleb. 
Předsedající vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje “ Výši odměn na Dohody o provedení práce a za jednotlivé služby na rok 2023” 
a pověřuje dosavadní místostarostku zpracováním dohod a Souhlasů s proplacením v uvedené výši: 

Pravidelné odměny na DPP (daň srážková) 

 Chlorace pitné vody Kč 2.000,-- ročně ve dvou splátkách (V. a X. měsíc) 

 Vedení kroniky Kč 2.000,-- ročně 
 Úklid OÚ Kč 600,-- ročně ve dvou splátkách (V. a X. měsíc) 

 Účetní (od 2/2023) Kč 3.800,-- měsíčně (naposledy navýšeno ve 2/2022) 

 Pokladní, vedení administrativy - matrika, evidence vody, podatelna obce Kč 1.400,-- měsíčně 
(navýšeno o vedení administrativy) 

 
Výše příspěvků pro r. 2023: 
 Pojízdná prodejna – příspěvek pohonné hmoty Kč 400,-- měsíčně 

 Náhrada za používání soukromého telefonu pro účely obce Kč 200,-- 1x za 3 měsíce pro: 
· Účetní 
· Pokladní 

Stanovení zásad proplácení prací pro obec na rok 2023: 

 Práce s vlastním traktorem – (sekání, pluhování) – 500 Kč/h 

 Ostatní práce – 100 Kč/h 

 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

Předsedající pokračoval dalším bodem. 
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6. „Informace o nemožnosti uzavření dohody o provedení práce se členy zastupitelstva a zajištění 
úklidu sněhu v zimním období“. 

Předsedající seznámil přítomné, že i když na minulé schůzi byl zastupitel V. Chrz osloven, zda bude 
jako každý rok odhrnovat sníh z veřejné komunikace. Bohužel zastupitelstvo nemůže takovou dohodu 
schválit, a to dle Zákona o obcích § 84 bod 2 písmeno p) vyslovovat souhlas se vznikem 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Navrženo k projednání je z důvodu, 
že na minulém zastupitelstvu dosavadní starosta oslovil zastupitele Václava Chrze v souvislosti 
s úklidem sněhu. ZO si tedy prověřilo, že taková dohoda nelze schválit, a tedy ani uzavřít. 

Takže předává slovo dosavadnímu starostovi, jakým způsobem bylo zajištěno. Ten uvedl, že úklid sněhu 
v souladu s omezením zákona je již zajištěn, a to jinak nežli prostřednictvím zastupitele V.Chrze.  

7. Informace OÚ 

Předsedající uvedl, že ZO tento bod zařadilo, aby dosavadní starosta mohl seznámit zastupitele a občany 
o chodu úřadu. A prvním jeho dotazem bylo, že protože nám přibývají občané, zda by mohl dosavadní 
starosta všechny seznámit o počtu občanů a další případné informace. 

Dosavadní starosta uvedl, že máme 45 nebo 46 obyvatel přihlášených, tzn. 36 nebo 37 voličů. A bude 
žádat o výpis z registru občanů. Dále prohlásil, že nemůže veřejně uvádět jména, je k nahlédnutí pouze 
u dosavadního starosty na základě žádosti. 

Proběhla diskuse. 

Dále uvedl, že voličských průkazů jsou vydávány úřadem, tedy u něj a jako zástup je určena dosavadním 
starostou pokladní obce.  

Předsedající pokračoval. 

8. Schválení Dohody s městysem Zvíkovec ohledně pohřebiště. 

Dosavadní starosta informoval přítomné o výši příspěvku na pohřebiště ve výši Kč 15.000,-- na 
kalendářní rok a to zpětně na rok 2022. Tzn. že v roce 2022 je nutné doplatit Kč 8.000,-- 
Uvedl, že celou smlouvu číst nebude, protože to není vhodné. 
 
ZO vznášely dotazy k doplnění. 
 
Předsedající vyzval k hlasování. 

Návrh usnesení: 

ZO Hradiště schvaluje „Dohodu o provozování veřejného pohřebiště“ s městysem Zvíkovec ve 
výši 15.000,-- Kč za rok. 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

Předsedající požádal dosavadního starostu o seznámení s dalším bodem jednání. 
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9. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2022 

Dosavadní starosta informoval přítomné, že o tomto RO rozhoduje dosavadní starosta a může takové 
RO schválit, dává jej tedy pouze k seznámení. 

 
10. Různé  
Předsedající předal slovo dosavadnímu starostovi. Ten uvedl, že lze již žádat o dotace, ale vzhledem 
k rozpočtovému provizoriu naší obce my nemůžeme na tuto dotaci dosáhnout. V. Chrz upřesnil, že o 
něj nelze požádat, ne že na něj nedosáhneme. Proběhla diskuse. 

Dosavadní starosta upřesnil. Dále požádal V. Chrze zda by mohl zajistit za myslivecký spolek, aby 
informoval o naháňkách, aby mohlo být vyvěšeno a to i na webu obce a případně zaslána sms Info 
kanálem.  

Dosavadní starosta dále informoval o žádostech Linky bezpečí a jiných, ale nebude tyto žádosti vůbec 
předkládat, protože jsme v rozpočtovém provizoriu a ponechá rozhodnutí na novém zastupitelstvu po 
volbách v březnu 2023. 

Předsedající přečetl usnesení. Poděkoval přítomným za hojnou účast a pozval přítomné na další zasedání 
ZO.  
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Usnesení 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, 

konaného dne 6.1.2023, 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 Ing. Jakuba 

Dvořáka a ověřovateli zápisu Radomíra Petružálka a Václava Chrze. 
 

3. ZO Hradiště schvaluje doplnění nových bodů do programu zasedání uvedených v 
návrhu pod body 8 a 9 a změnu názvu bodu č. 6 na „Informace o nemožnosti 
uzavření dohody o provedení práce se členy zastupitelstva a zajištění úklidu sněhu 
v zimním období“ 

 
4. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Program 1. zasedání ZO Hradiště v roce 

2023” v navrženém rozsahu. 
 

5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje zápis z 10. zasedání ZO Hradiště v roce 
2022. 

 
6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje “ Výši odměn na Dohody o provedení 

práce a za jednotlivé služby na rok 2023” a pověřuje dosavadní místostarostku 
zpracováním dohod a Souhlasů s proplacením 
 

7. ZO Hradiště schvaluje „Dohodu o provozování veřejného pohřebiště“ s městysem 
Zvíkovec ve výši 15.000,- Kč za rok. 

 
 

V Hradišti dne 6. 1. 2023 

 

Zapsal: Ing. Jakub Dvořák …………….     Dne  10. 1. 2023 

Ověřovatelé:  

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

Radomír Petružálek…………………     dne……………………... 

 

Dosavadní místostarostka Jana Helclová …………………… dne ……………………… 


