Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
e-mail: obec.hradiste@rokycany.cz, www.hradistenadberounkou.cz, tel.: +420732740525, IČ: 00573990
Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800, 94-5413381/0710 CZK

ZÁPIS
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ
DNE 02.03.2018

I. Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:
Pavel Šubrt, Jana Helclová, Václav Chrz, Marie Somrová, Jakub Dvořák
2. Omluveni ze zasedání byli: nikdo
3. Zastupitelstva se zúčastnili následující hosté: nikdo
4. Místem jednání byl hostinec, zahájení proběhlo dne 02.03.2018 v 17:00 hodin. Při zahájení
byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
II. Zahájení, schvalování základních rozhodnutí
1. Jednání bylo zahájeno starostou obce Pavlem Šubrtem, který nechal hlasovat o navrženém
programu, který byl zveřejněn na úřední desce a na internetové stránce
www.hradistenadberounkou.cz.
Starosta navrhl program doplnit následovně:
Vložení nového bodu za bod 3. programu – Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2018.
Rozšíření stávajícího bodu 21. – přidána žádost o stání auta.
Vložen nový bod č. 22 - Žádost o příspěvek ZO ČSOP Rokycany.
Stávající bod 20. - rozšíření o souhlas se smlouvou o věcném břemeni.
Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Program jednání byl schválen.
2. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Jana Helclová a Václav Chrz,
dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Ověřovatelé byli schváleni.
3. Hlasování o schválení zápisu z minulého zasedání dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Zápis z minulého jednání byl schválen.
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III. Další body jednání
4. Plnění úkolů z 6. zasedání ZO Hradiště v roce 2017.
Podána informace – prořezání křovin podle cesty, odstraněn akátů u cesty na Zvíkovec
(provedeno vlastníky). Všechny úkoly splněny.
5. Schválení Rozpočtového opatření č. 1. v roce 2018
RO se týkalo dotace na volby prezidenta ČR a dotace na výkon státní správy v příjmech .
V části výdaje se týkalo výdajů na volby a cestovní náhrady.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Rozpočtové opatření č. 1. v roce 2018 bylo schváleno.
6. Projednání žádosti o dotaci z „Programu rozvoje venkova PK na rok 2018 (zasláno ZO emailem).
Dotace na: „Výměna oken a oprava fasády pohostinství Hradiště. “Kompletní dokumentace k
dotaci byla přijata, částka 163 tisíc Kč., ZO schválilo žádost o dotaci, jak byla podána.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo žádost o dotaci na: „Výměnu oken a opravu fasády pohostinství Hradiště.“..
7.

Schválení „OZV č 4/2018 Požární řád obce Hradiště.“
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo OZV …/2018 - Požární řád obce Hradiště.

8. Schválení „OZV 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ.“
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo OZV …/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ.
9. Projednání a schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace PK, určené na zajištění
dopravní obslužnosti (DO) na území PK,“ a vysvětlení DO v roce 2020.
Výše dotace na rok 2018 je 990,- Kč.
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Starosta seznámil se situací dopravní obslužnosti v roce 2020 a připomínkami vznesenými ze
strany obce. Starosta zaslal připomínky k jízdnímu řádu. Zajíždění by mělo být každý pracovní
den, ale na zavolání.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace PK, určené na zajištění dopravní
obslužnosti na území PK.“
10. Projednání a schválení “Smlouvy o dílo s fi. Sabo Jiří“ na výstavbu oplocení okolo
vodárny na p. č. 1104, 1105, 1106 a oplocení vrtu na p. č. 1111/1 a “Smlouvy o dílo s fi.
Sabo Jiří“ na opravu omítky dvou stěn č. p. 34, p. č. 544/1, st. 71.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s fi. Sabo Jiří“ na výstavbu oplocení okolo vodárny na p. č.
1104, 1105, 1106 a oplocení vrtu na p. č. 1111/1 ve výši 63 000 Kč.
ZO schválilo “Smlouuy o dílo s fi. Sabo Jiří“ na opravu omítky dvou stěn č. p. 34, p. č.544/1,
st. 71. ve výši 99 602Kč.
11. Projednání a schválení „Smlouvy o dílo s TSH plast, pobočka Rakovník“ na výrobu a
založení oken na zadní části místního pohostinství č. p. 34 p. č. 544/1, st. 71.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo smlouvu o dílo s TSH plast, pobočka Rakovník“ na výrobu a založení oken na
zadní části místního pohostinství č. p. 34 p. č. 544/1, st. 71. ve výši 63 287 Kč.
12. Projednání a schválení „Smlouvy o dílo s Kamenictvím Ladislav Humpál“ na opravu
podstavce a křížku na návsi obce Hradiště na p. č. 544/1.
O bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s Kamenictvím Ladislav Humpál“ na opravu podstavce a
křížku na návsi obce Hradiště na p. č. 544/1 ve výši Kč 43802Kč.
13. Projednání a schválení „Smlouvy o dílo s fi. ACONT.CZ s. r. o. 1. identifikace dat
procesů, popis operací zpracování, vyhodnocení zranitelnosti a rizik.“ Seznámení s
dalšími úkony v oblasti GDRP.
Starosta podal vysvětlení. Zavedení samotného systému dle „GDPR“ musí předcházet analýza.
O bodu se hlasovalo následovně:
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Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (zdržel se V.Chrz)
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s fi. ACONT.CZ s. r. o. - identifikace dat procesů, popis
operací zpracování, vyhodnocení zranitelnosti a rizik“ ve výši 15 000 Kč.
14. Seznámení s „Výroční zprávou o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.
ZO bylo seznámeno a se zprávou a obsahem dotazů, které byly vzneseny na OÚ Hradiště a
odpověďmi, které zpracoval starosta.
15. Schválení návrhu starosty na úpravu vodného na rok 2018 (dvou složkově: 1. sl. 150
Kč/rok, 2. sl. 20 Kč/m3).
K bodu proběhla diskuse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
O návrhu se hlasovalo následovně:
Pro: 1
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Návrh nebyl přijat. Cena vody zůstává na stejné úrovni.
16. Schválení (neschválení) daru členům OVK ve výši 500 Kč za druhé kolo voleb prezidenta
ČR.
ZO ponechává v kompetenci starosty udělení daru pro členy OVK.
17. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ konané
10.3.2018.
O návrhu se hlasovalo následovně:
Pro: 0
Proti: 5
Zdrželo se: 0
Žádost nebyla schválena.
18. Schválení „Dodatku č. 1 ke Směrnici obce Hradiště pro poskytování a účtování cestovních
náhrad a používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.“
Starosta na žádost ZO Jany Helclové předložil a zdůvodnil své SC od začátku roku.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO Schválilo „Dodatek č. 1 ke Směrnici obce Hradiště pro poskytování a účtování
cestovních náhrad a požívání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.“
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19. Projednání odměn pro starostu a zastupitelem na základě Dohody o provedení prací.
Zastupitelstvo obce souhlasilo s vykonáváním prací starostou Pavlem Šubrtem a ostatními
zastupiteli pro obec, práce budou prováděny pro údržbu veřejných prostor obce, včetně veřejné
zeleně.
20. Schválení opětovného návrhu na vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 3
Proti: 2
Zdrželo se: 0
ZO schválilo vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
21. Projednání „Stanoviska ke stavbě – připojení odběrného místa“ – ČEZ Distribuce p. č
316/7, st. 85 a souhlas se smlouvou o věcném břemeni.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO souhlasí s el. přípojkou k p. č 316/7, st. 85.
ZO souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízen věcného břemene a dohodu o umístění
stavby číslo 4-120013054/2 – elektropřípojka.
22. Schválení "Žádosti o souhlas k povolení vjezdu z MK p. č. 893 na p. č. 1197, k. ú.
Hradiště nad Berounkou," včetně žádosti o povolení stání auta.
Poplatek za stání – navržen standardní 300 Kč/rok.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO vyslovilo souhlas s žádostí o souhlas k povolení vjezdu z MK p. č. 893 na p. č. 1197, k. ú.
Hradiště nad Berounkou."
ZO souhlasí se žádostí o povolení stání auta na pozemku p. č. 893 a stanovuje poplatek 300
Kč/rok.
23. Žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP Rokycany
Navržen příspěvek 1000 Kč.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro ZO ČSOP Rokycany ve výši 1 000Kč.
24. Různé:
a)
Seznámení se závěry z 1. jednání MRR v roce 2018.
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b)

c)
d)

Starosta seznámil se zápisem MRR 15.2. ve Vejvanově.
Seznámení se závěry jednání MAS a SMS k budoucnosti a cenovým kalkulacím v
odpadovém hospodářství (zasláno ZO e-mailem). Starosta seznámil, zastupitelstvo
závěry jednání starostů v Kralovicích. Hrozí zdražování cen odpadů
Audit proběhne 9.4.2018 v 11:30
Krajské jednání svazu měst a obcí. Starosta podal informaci.

IV. Usnesení:
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Hradiště
2. března 2018, od 17:00, místní hostinec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1. v roce 2018.
ZO schválilo žádost o dotaci na „Výměnu oken a opravu fasády pohostinství Hradiště.“
ZO schválilo OZV 4/2018 - Požární řád obce Hradiště.
ZO schválilo OZV 3/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ.
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s fi. Sabo Jiří“ na výstavbu oplocení okolo vodárny na p. č.
1104, 1105, 1106 a oplocení vrtu na p. č. 1111/1 ve výši 63 000 Kč.
ZO schválilo “Smlouvu o dílo s fi. Sabo Jiří“ na opravu omítky dvou stěn na místním
pohostinství č. p. 34, p. č.544/1, st. 71. ve výši 99 602Kč.
ZO schválilo smlouvu o dílo s TSH plast, pobočka Rakovník“ na výrobu a založení oken
na zadní části místního pohostinství č. p. 34 p. č. 544/1, st. 71. ve výši 63 287 Kč.
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s Kamenictvím Ladislav Humpál“ na opravu podstavce a
křížku na návsi obce Hradiště na p. č. 544/1 ve výši 43802 Kč.
ZO schválilo „Smlouvu o dílo s fi. ACONT.CZ s. r. o. 1. identifikace dat procesů, popis
operací zpracování, vyhodnocení zranitelnosti a rizik“ ve výši 15 000 Kč.
ZO Schválilo „Dodatek č. 1 ke „Směrnici obce Hradiště pro poskytování a účtování
cestovních náhrad a používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.“
ZO schválilo vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
ZO souhlasí s elektro přípojkou k p. č 316/7, st. 85.
ZO souhlasí se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízen věcného břemene a dohodu o
umístění stavby číslo 4-120013054/2.“ – elektropřípojka.
ZO vyslovilo souhlas s žádostí o povolení vjezdu z MK p. č. 893 na soukromý pozemek p.
č. 1197 a povolením stání soukromého vozidla na p. č. 893, výše poplatku za stání vozidla
stanovuje ZO ve výši 300 Kč/rok.
ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro ZO ČSOP Rokycany ve výši 1000Kč.

V Hradišti dne 2.3. 2018
Zapsal/a: Jakub Dvořák, v.r.

………………………………..

Ověřil/a: Václav Chrz, v. r.

………………………………..

Ověřil/a: Jana Helclová, v. r.

………………………………..

Starosta obce Pavel Šubrt v. r.
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