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
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ
DNE 11.05.2018

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: Hana Benešová
4. Místem jednání byl obecní úřad, zahájení proběhlo dne 11.05.2018 v 18:00 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:
Bod 14. – Zařazení pomníku do majetku obce.
Bod. 15 – Žádost o podporu Linky bezpečí
Bod 16. - 2. rozpočtové opatření v roce 2018
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 Marie Somrová, Jana
Helclová, dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Ověřovatelé byli schváleni.
3. Hlasování o schválení zápisu z minulého, tj. 1. zasedání ZO, dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Zápis z minulého jednání byl schválen.
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III. Další body jednání
4. Schválení „Závěrečného účtu za rok 2017
Byly předloženy tyto podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2017:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha
Roční zpráva o provedené finanční kontrole
Zpráva o přezkumu hospodaření obce
Závěrečný účet
Zpráva inventarizační komise za rok 2017
Hlasování o Schválení závěrečného účtu za rok 2017 dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0

ZO schvaluje účetní závěrky za rok 2017 bez připomínek.
5. Schválení „Směrnice č. 1/2018 Jednací řád obce Hradiště“
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Směrnice č. 1 „Jednací řád obce Hradiště byla schválena.“
6. Seznámení se „Směrnicí č. 2/2018 Organizační řád OÚ Hradiště.“

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem směrnice. Tuto směrnici schvaluje
starosta.
7. Seznámení a proškolení „Směrnice č. 3/2018 obce Hradiště pro nakládání
s osobními údaji.“
Tuto směrnici schvaluje starosta obce. Zastupitelé byli seznámeni s jejím obsahem a
s povinnostmi, které z ní pro zastupitele a obecní úřad vyplývají. Starosta informoval,
že pověřenec bude získán ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR.
Starosta proškolil zastupitele obce z této směrnice a Obecného nařízení EU č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
jakožto přímo účinného předpisu EU a podle zákona o zpracování osobních údajů,
zejména při zpracování osobních údajů vykonávaných obcí, zejména jejím obecním
úřadem.
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8. Schválení Směrnice č. 4/2018 „Spisový, archivační a skartační řád.“
Starosta seznámil ZO s návrhem. Tato směrnice souvisí s předchozím bodem, nakládání
s osobními údaji. O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo Směrnici č. 4 Spisový, archivační a skartační řád obce Hradiště.

9. Schválení podkladů pro zápis do „Kroniky obce Hradiště.“
Zastupitelé byli s návrhem zápisu do kroniky obce za rok 2017 seznámeni předem Starosta tyto
podklady zaslal všem zastupitelům.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo podklady pro zápis do kroniky obce Hradiště za rok 2017.
10. Projednání a schválení ceny poplatku za vodu od 1.6.2018.
ZO obsáhle diskutovalo o možnostech stanovení cen vody. Starosta seznámil s náklady na
provoz vodovodu.
Po diskusi starosta dal hlasovat o návrhu: 150 Kč/rok a poplatek 20 Kč/m3.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo poplatky za vodu ve výši 20 Kč/m3 a 150 Kč/rok.
11. Projednání a schválení žádosti o odkoupení p. č. 547 u OÚ (vstup do dvora OÚ) a
odkoupení části pozemku p. č. 1095/1 (prostor okolo vodojemu, místní část Pod díly).
Pozemky v současné době patří 11 vlastníkům (tzv. starousedlí).
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO souhlasí se záměrem koupit p. č 547 a část p. č. 1095/1 a pověřilo starostu aby jednal s
majiteli o možném odkoupení.
12. Schválení (neschválení) žádosti o odprodej části pozemku p. č. 316/1 (cca 150 m2).
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
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Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO pověřilo starostu, aby zpracoval a vyvěsil záměr prodeje.
13. Schválení (neschválení) žádosti o pronájem části pozemku 544/1 a povolení využívat části
skladu (kůlny) st. p. 72.
ZO projednalo žádost.
O bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO souhlasí se záměrem a pověřilo starostu vyvěsit záměr o pronájmu části pozemku 544/1 a
části skladu st. p. 72
14. Zařazení památníku do majetku obce.
Starosta navrhl zařadit památník do majetku obce a navrhl aby hodnota památníku činila 1 Kč.
O bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0.
ZO souhlasí se zařazením památníku do majetku obce za cenu 1Kč.
15. Projednání žádosti o finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí.
O bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 1 (P. Šubrt)
Proti: 4 (J. Helclová, V. Chrz, J. Dvořák, M. Somrová)
Zdrželo se: 0.
Žádost nebyla schválena.
16. 2.rozpočtové opatření v roce 2018.
Starosta seznámil ZO s 2. rozpočtovým opatřením. Výše RO je 45 630 Kč.
O bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0.
ZO schválilo 2. rozpočtové opatření v roce 2018.
Různé:

Bylo dohodnuto, že akce „Sjezd přátel obce Hradiště.“ se uskuteční v sobotu 8. září
2018. Počet účastníků cca 60 lidí.
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IV. Usnesení:
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Hradiště
11. května 2018, od 18:00 , obecní úřad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ZO schválilo účetní závěrku za rok 2017 bez připomínek.
ZO schválilo Směrnice č.1/2018 Jednací řád obce Hradiště“
ZO schválilo Schválení „Směrnice č. 4/2018 Spisový, archivační a skartační řád.
ZO schválilo podklady pro zápis do kroniky obce Hradiště za rok 2017.
ZO schválilo poplatky za vodu ve výši 20 Kč/m3 a 150 Kč/rok.
ZO souhlasí se záměrem koupit p. č 547 a část p.č. 1095/1 od tzv. starousedlých.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku p. č. 316/1 (cca 150 m2).
ZO souhlas se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku 544/1 a povolení využívat
části skladu (kůlny) st. p. 72.
ZO souhlasí se zařazením památníku padlých v 1. sv do majetku obce za cenu 1 Kč.
ZO vyjádřilo nesouhlas s poskytnutím finančního příspěvku pro Linku bezpečí.
ZO schválilo 2. rozpočtové opatření v roce 2018.

V Hradišti dne 11.5.2018

Zapsal/a: Jakub Dvořák, v.r.

………………………………..

Ověřil/a: Marie Somrová, v. r.

………………………………..

Ověřil/a: Jana Helclová, v. r.

………………………………..

Starosta obce Pavel Šubrt v. r.
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