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–

ZÁPIS
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ
DNE 29.06.2018

I. Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:
Pavel Šubrt, Václav Chrz, Marie Somrová a Jakub Dvořák.
2. Omluveni ze zasedání byli: Jana Helclová – nemoc.
3. Zastupitelstva se zúčastnili následující hosté: Hana Benešová, Marie Spalová.
4. Místem jednání byl obecní úřad, zahájení proběhlo dne 29.6.2018 v 18:00 hodin. Při zahájení
byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce (bod 1.), 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 11. – Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018.
Bod 12 – Odkoupení pozemků od tzv. starousedlých.
Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Program jednání byl schválen.
2. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Marie Somrová a Václav Chrz,
dopadlo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Ověřovatelé byli schváleni.
3. Hlasování o schválení zápisu z minulého, tj. 2. zasedání ZO, dopadlo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Zápis z minulého jednání byl schválen.
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III. Další body jednání
4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK projekty obcí 2018“ a
schválení přijetí dotace ve výši 110 000 Kč.
Dotace byla poskytnuta v rámci programu stabilizace venkova.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK 2018 a schvaluje
přijetí dotace ve výši 110 000Kč.“
5. Schválení „Smlouvy o poskytnutí služeb pověřence pro ochranu osobních údajů“ se SMS
služby s. r. o.
Jedná se o pověřence zajištěného Sdružením místních samospráv ČR.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se
SMS služby s. r. o.
6. Schválení „Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení dat“ s
Asseco Solutions, a. s.
Smlouva je bezúplatná. O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení dat“ s
Asseco Solutions, a. s.
7. Schválení (neschválení) žádosti o prodej části pozemku p. č. 316/1 (o výměře cca 150 m2)
v k. ú. Hradiště nad Berounkou („Záměr prodeje“ byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů).

O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO souhlasí, aby byla zpracována smlouva na prodej části pozemku. Vypracováním
smlouvy byla pověřena místostarostka Jana Helclová.
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8. Schválení (neschválení) žádosti o pronájem části skladu s. č. 72 (o ploše 12 m2) k. ú.
Hradiště nad Berounkou („Záměr pronájmu“ byl zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů).
ZO vyslovilo souhlas se zpracováním smlouvy, cena pronájmu stanovena 100 Kč.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo žádost o pronájem části skladu s. č. 72 (o ploše 12 m2) .
Zpracováním smlouvy o pronájmu byla pověřena Jana Helclová.
9. Schválení (neschválení) žádosti o pronájem části pozemku p. č. 544/1 (o výměře cca 40
m2) k. ú. Hradiště nad Berounkou. („Záměr pronájmu“ byl zveřejněn v souladu s § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů).
ZO vyslovilo souhlas se zpracováním smlouvy, cena pronájmu stanovena 300 Kč.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo žádost o pronájem části pozemku p. č. 544/1 (o výměře cca 40 m2).
Zpracováním smlouvy o pronájmu byla pověřena Jana Helclová.
10. Schválení počtu zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 10.
a 11. října 2018.
Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo počet zastupitelů pro volby do ZO na pět, maximální
počet kandidátů bude šest.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo počet zastupitelů pro volby do ZO na pět, maximální počet kandidátů
bude šest.
11. Seznámení se Zápisem ze sněmu členských obcí MR, konaného 21. června 2018 v obci
Lhotka u Radnic a seznámení se Závěrečným účtem MR a dalšími dokumenty.
Starosta seznámil ZO s výše uvedeným.
12. Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018.
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 3 v roce 2018, které schválil sám
v rámci své pravomoci. Jedná se o 16 200Kč, nákup počítače pro účetní p. Suchou.
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13. Odkoupení pozemků od tzv. starousedlých
Po diskusi bylo schváleno odkoupení p. č. 547 – 83 m2, v ceně100 Kč/m2. (Pozemek
za obecním úřadem)
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 1 – Václav Chrz ( z důvodu, že je spoluvlastníkem pozemku)
ZO souhlasí, aby byl odkoupen pozemek 547 – 83m2 za cenu 100Kč/m2. ZO pověřilo
Pavla Šubrta přípravou smlouvy.
Dále bylo diskutováno odkoupení pozemku „Pod díly“ 1095/1– pozemek pod malým
vodojemem. ZO debatovalo o tom, jakou část pozemku. Cena 4.65m2.
Starosta navrhl aby smlouvu u odkoupení části pozemku řešilo nové zastupitelstvo po
volbách, které se uskuteční 5. a 6. 10. 2018.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 1 – Václav Chrz ( z důvodu, že je spoluvlastníkem pozemku)
ZO souhlasí, aby byla odkoupena část pozemku 1095/1 za cenu 4,65 za m2.
Souhlasilo s tím, že smlouva se bude řešit po volbách do ZO.
14. Různé:
- Byl vyvěšen rozpočet mikroregionu Radnicko – k seznámení. Poslední zasedání proběhlo
ve Lhotce u Radnic. Proběhla prezentace f. Valido. Zakoupení velkokapacitního stanu pro
mikroregion. Diskutoval se poplatek.
- Porucha křovinořezu. – bude nutná oprava.
- Posílání seznamu osob mezi místostarostkou Janou Helclovou a účetní obce p. Suchou
(zakódovat dokumenty ve W a E).
- Vodojem – starosta informoval o stavu překladů. Stav zatím únosný, oprava nemusí být
příští rok. Ve vodojemu se musí alespoň udělat ventilace a opravit větrací šachtu. (bude to
další RO).
- Byl proveden rozbor vody - výsledky zatím nepřišly.
- Kniha fotografie obcí mikroregionu. Bude k prodeji.
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IV. Usnesení:

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Hradiště
29. června 2018, od 18:00 , obecní úřad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK 2018 a přijetí dotace ve
výši 110 000 Kč.
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí služeb pověřence pro ochranu osobních údajů“ se SMS
služby s. r. o.“
ZO schválilo smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení dat“ s
Asseco Solutions, a. s.
ZO schválilo prodej části pozemku p. č. 316/1 (o výměře cca 150 m2) v k. ú. Hradiště nad
Berounkou za cenu obvyklou 100 Kč/m2.
ZO schválilo žádost o pronájem části pozemku p. č. 544/1 (o výměře cca 40 m2) za cenu
300 Kč/rok .
ZO schválilo žádost o pronájem části skladu p. č. 72 (o výměře 12 m2) za cenu 100Kč/rok.
ZO schválilo počet zastupitelů pro volby do ZO na pět, maximální počet kandidátů bude
šest.
ZO schválilo nákup pozemku 547 – 83m2 za cenu 100Kč/m2.
ZO schválilo nákup části pozemku 1095/1 za cenu 4,65Kč/m2.

V Hradišti dne 29.6.2018

Zapsal: Jakub Dvořák, v.r.

………………………………..

Ověřila: Marie Somrová, v. r.

………………………………..

Ověřil: Václav Chrz, v. r.

………………………………..

Starosta obce Pavel Šubrt v. r.
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