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ZÁPIS
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ
DNE 21. září 2018

I. Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:
Pavel Šubrt, Václav Chrz, Marie Somrová, Jakub Dvořák, Jana Helclová
2. Omluveni ze zasedání byli: nikdo
3. Zastupitelstva se zúčastnili 4 hosté.
4. Místem jednání byl obecní úřad, zahájení proběhlo dne 21.9.2018 v 19:00 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 8 - Žádost o odkoupení části pozemku p.č.264/2.
Bod 9 – Celostátní veřejná sbírka na obec Prameny organizovanou Sdružením Místních
Samospráv.
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
a zapisovatelem Jakub Dvořák, dopadlo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Ověřovatelé a zapisovatel byli schváleni.
3. Hlasování o schválení zápisu z minulého, tj. 4. 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 6. rozpočtového opatření
Starosta seznámil ZO s 6. RO (nákup plechových skříní, prodej v. výrobků a pohoštění).
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo 6. rozpočtové opatření v roce 2018.

5. Projednání návrhu na vyvěšení „Záměru o pronájmu domu č. p. 17 a projednání
návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí – kupní.“
Zpracovatel návrhu smlouvy podrobně seznámil ZO s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě
kupní, kterou vypracoval pro zájemce o koupi č.p. 17, pro členy ZO byla dostupná
k seznámení již před zasedáním ZO. Následně proběhla diskuse, zastupitelé i někteří hosté
měli dotazy k několika bodům návrhu smlouvy. Bylo navrženo do smlouvy doplnit dva body,
ustanovení o skrytých vadách a o povinnosti sjednat pojištění domácnosti panem Frančem.
Starosta pak seznámil ZO s návrhem „Záměru o pronájmu domu č.p. 17,“ který předpokládá
po splacení kupní ceny 800 000 Kč jeho prodej nájemci. Následně nechal starosta o tomto
Záměru hlasovat.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo vyvěšení „Záměru o pronájmu domu č.p. 17.“

6. Projednání návrhu oslav výročí 100. let vzniku Československa a schválení fin.
příspěvku.
Starosta navrhl uspořádat setkání ke státnímu svátku „Vzniku Československa“ 28.
října (položení věnce u pomníku, pohoštění). Navrhl finanční příspěvek ve výši cca
5 000 Kč.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na oslavy 100. let vzniku Československa.
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7. Schválení finančního příspěvku na předadventní setkání (1.12.2018).
Starosta seznámil ZO s přípravami předadventního setkání. Navrhl příspěvek ve výši 6 000
Kč.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo finanční příspěvek na předadventní setkání 1.12.2018 ve výši 6 000 Kč.
8. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 264/2
Starosta seznámil ZO se žádostí o odkoupení části p. č. 264/2. Starosta se s žádostí o
odkoupení části tohoto pozemku se seznámil na místě. Zároveň předložil „Záměr prodeje.“
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ZO schválilo záměr o odprodeji části pozemku 264/2 a vyvěšení „Záměru prodeje“ na
úřední desce.

9. Celostátní veřejná sbírka na obec Prameny
Starosta seznámil ZO se sbírkou, kterou iniciovalo Sdružení místních samospráv, na pomoc
zadlužené obci Prameny. Doporučovaná částka je 10 000 Kč.

Nejprve se hlasovalo o tom, zda obec přispěje na sbírku
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 4
Proti: 1 (Václav Chrz)
Zdrželo se: 0
Následně se hlasovalo o výši příspěvku 10 000 Kč, pro byl jeden hlas (Pavel Šubrt), 5 000 Kč
navrhli dva zastupitelé (Jana Helclová a Marie Somrová), zastupitel Jakub Dvořák navrhl
1 000 Kč a zastupitel Václav Chrz byl proti jakémukoliv příspěvku pro obec Prameny.
Zastupitelstvo se neshodlo na výši příspěvku. Starosta se snažil vysvětlit situaci obce i způsob
použití finančních prostředků, což nepomohlo.
ZO se neshodlo na výši příspěvku na sbírku, bod nebyl schválen.
Na závěr jednání zastupitelstva starosta poděkoval zastupitelům za toleranci a za
plnění úkolů na kterých se shodlo ZO. Uvedl, že zastupitelé schválili jeho návrhy na
vylepšení obce po dobu celého funkčního období a svým hlasování mu vytvořili podmínky
pro to aby tyto své návrhy mohl realizovat. Tím poslední jednání ZO v tomto volebním
období 2014 – 2018 bylo ukončeno.
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IV. Usnesení:
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Hradiště
21. září 2018, od 19:00 , obecní úřad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZO schválilo 6. rozpočtové opatření v roce 2018.
ZO schválilo vyvěšení záměru o pronájmu domu č.p. 17.
ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na oslavy 100. let vzniku
Československa.
ZO schválilo záměr o odprodeji části pozemku 264/2.
ZO schválilo finanční příspěvek na předadventní setkání 1.12.2018 ve výši 6 000 Kč.
ZO neschválilo příspěvek na sbírku organizovanou Sdružením místních samospráv na
pomoc obci Prameny.

V Hradišti dne 21.9.2018

Starosta obce Pavel Šubrt v. r.

