
Usnesení č. 1/2011
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko konané dne 21.3.2011

I. Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Program veřejného zasedání č. 1/2011
2. Námitku p. Tomáše Pipoty k zápisu z veřejného zasedání ze dne 20.12.2010 v bodech č. 3 a 

č. 9
      3.   Rozpočtovou změnu č. 5/2010 – viz. příloha č. 3.1. tohoto usnesení
      4.   Rozpočtovou změnu č. 1/2011 – viz. příloha č. 3.2. tohoto usnesení

Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad – viz příloha č. 4.1. tohoto usnesení
6. Záměr prodeje pozemku parc.č.st. 793 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a pozemku 
par.č.  73/44  zahrada  o  výměře  654  m2  ve  vlastnictví  obce,  katastrální  území  Hradištko  pod 
Medníkem, obec Hradištko, okres Praha-západ, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV č.10001. Předmětný pozemek 
parc.č.st.793 se nachází pod stávajícím rekreačním objektem č.ev. 772 ve vlastnictví fyzické osoby 
a pozemek parc.č.  73/44 k němu tvoří plochu užívanou jako zahrada v místní  části  obce osada 
Vojtěška.  Doposud  byly  tyto  pozemky  předmětem  nájemní  smlouvy  uzavřené  s  vlastníkem 
rekreačního  objektu.  Prodejem  těchto  pozemků  do  vlastnictví  fyzické  osoby  bude  vlastnicky 
zcelena tato část území – viz. příloha č. 5.1. tohoto usnesení.
7. Prodej pozemku parc.č.st. 2412 zastavěná ploha a nádvoří o výměře 5 m2 ve vlastnictví obce 
Hradištko,  katastrální  území  Hradištko  pod  Medníkem,  obec  Hradištko,  okres  Praha-západ, 
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha-západ  na  LV 10001  za  cenu  500,-Kč/m2,  tj.  celkem 2.500,-Kč.  Předmětný  pozemek  se 
nachází v místní části obce Brunšov pod částí stávajícího rekreačního objektu. Navazuje na ostatní 
pozemky ve vlastnictví  paní Jaroslavy Grundzové a tvoří  jeden funkční celek.  Prodejem tohoto 
pozemku do vlastnictví fyzické osoby bude vlastnicky zcelena tato část území – viz. příloha č. 5.2. 
tohoto usnesení.
8.  Výkup pozemku parc.č. 465/71 trvalý travní porost o výměře 159 m2 ve vlastnictví paní Zdeňky 
Hamzové,  katastrální  území  Hradištko  pod  Medníkem,  obec  Hradištko,  okres  Praha-západ, 
zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Praha-západ na LV č. 2466 za částku 50,-Kč á 1 m2, tj. celkem 7.950,-Kč. Předmětný pozemek se 
nachází v místní části obce osada Sekanka a je v současné době užíván jako součást komunikace – 
viz. příloha č. 5.3. tohoto usnesení.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č.351/83 a 
351/89  ve  vlastnictví  obce,  katastrální  území  Hradištko  pod Medníkem,  obec  Hradištko,  okres 
Praha-západ,  zapsaných na LV č.  10001 pro účely zřizování  a provozování  zařízení  distribuční 
soustavy. V souladu s ust. § 50a) a § 151 n) až 151 p) zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a 
ust.  §  25  odst.  5  zákona  č.  458/2000 Sb.,  O podmínkách  podnikání  a  výkonu státní  správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla společností ČEZ 
Distribuce, a.s. předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemenene na 
pozemku ve vlastnictví obce dotčeným stavbou. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje   za 
úplatu,  jednorázovou úhradu v celkové  výši  960,-Kč včetně  DPH – viz.  příloha  č.  5.4.  tohoto 
usnesení. Pozemky se nachází v místní části obce Hradištko, Velká podkova.
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích 389/1, 389/48 
a 502/139 ve vlastnictví obce, katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres 
Praha-západ,  zapsaných na LV č.  10001 pro účely zřizování  a provozování  zařízení  distribuční 
soustavy. V souladu s ust. § 50a)  § 151n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ust. 
§ 25 odst.5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetickýc 
odvětvích  a  o  změně  některých  zákonů  (energetický  zákon),  byla  předložena  společností  ČEZ 
Distribuce, a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví  obce  dotčeným stavbou.  Právo  odpovídající  věcnému  břemeni  se  zřizuje  za  úplatu, 
jednorázovou úplatu v celkové výši 5.160,-Kč včetně DPH – viz. příloha č. 5.5. tohoto usnesení. 
Pozemky se nachází v místní části obce Hradištko, Nade vsí.



11.  Návrh  paspartu  místních  a  účelových  komunikací  v katastrálním  území  Hradištko  pod 
Medníkem v rozsahu mapové přílohy navržené panem Pavlem Marešem – viz. příloha č. 6
12. Zadání výběrové řízení na získání finančního úvěru potřebného ke spolufinancování projektu 
Hradištko  –  Pikovice,  vodovod  a  pověřuje  starostu  obce  k  uzavření  smlouvy  o  provedení 
výběrového řízení s Ing. Jaroslavem Benadou.
13.  Výsledek výběrového řízení  k  realizaci  veřejné zakázky malého  rozsahu na  stavební  práce 
„Vodovodní přípojky v místní části obce Hradištko – Pikovice“ – viz. příloha č. 8
14.  Kritéria pro zařazení dětí do Mateřské školy Hradištko – školní rok 2011/2012 – viz příloha č.10
15.  Předložený návrh na způsob řešení úhrady smluvní pokuty uplatněné vůči ČEZ Energetické 
služby s.r.o.  Z titulu  uzavřené  smlouvy o dílo  č.  10410052 ve  znění  Dodatků  č.  1  a  2,  jejímž 
předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení.
16. Návrh na změnu podmínek Dodatku č. 1 smlouvy č. 10410052 ve smyslu jednorázové úhrady 
ceny.
17.  Členy Kulturního  a  školského výboru  dle  návrhu  předsedkyně  výboru  –  p.Lucie  Hašková, 
Tomáš Pipota, Mgr. Miroslava Plívová, Mgr. Markéta Šafránková

II. Zastupitelstvo obce ukládá :

1. Starostovi obce doplnit zápis z veřejného zasedání dne 20.12.2010 dle schválené námitky do 
31.3.2011.

2. Starostovi obce projednat s obcí Krňany možnost jejího vstupu do projektu Sběrný dvůr 
Hradištko  z  důvodu splnění  podmínek  k přidělení  dotace.  Termín  do příštího veřejného 
zasedání ZO.

III.Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Informaci  starosty  obce  pana  Antonína  Merty  o  kontrole  zápisu  a  usnesení  č.  8/2010 z 
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2010.

2. Informaci starosty obce o vytvoření pracovní skupiny k realizaci projektu rozšíření Základní 
školy  Hradištko  včele   s  místostarostou  obce  Ing.  Václavem Buriánkem.  Dalšími  členy 
skupiny  budou  Tomáš  Hoznourek  Mgr.  Hana  Hradilová,  Ivana  Nožičková  a  p.Tomáš 
Pipota, poradci skupiny ředitelka ZŠ Mgr. Jana Jelínková, Ing. Petr Vlk a tajemnici pracovní 
skupiny p. Radka Svobodová.

Hradištko dne 21.3.2011

Návrhová komise :  Ing. Ladislav Vondrášek  …..............................................

                                Mgr. Marie Zothová         …..............................................

                                                                                                                Antonín Merta
                                                                                                         starosta obce Hradištko

Vyvěšeno na úřední desce :
Sejmuto z úřední desky :       


