
Zápis z     veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko  
ze dne 21.3.2011

Přítomni : p.Antonín Merta, Ing.Václav Buriánek, Ing.Petr Vlk, Mgr. Marie Zothová, p.Tomáš Hoznourek
                   Mgr.Hana Hradilová, p.Miloš Neužil, p.Ivana Nožičková, p.Pavel Pešek, p.Tomáš Pipota,
                   Ing.Ladislav Vondrášek

Veřejné zasedání  zastupitelstva  obce,  které  se  konalo  v obřadní  síni  Obecního  úřadu Hradištko,  zahájil 
starosta obce p.Merta v 18,10 hod. s konstatováním, že veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko bylo 
řádně svoláno ve lhůtě stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a jeho svolání bylo 
řádně a včas vyvěšeno na úřední desce a informačních tabulích.
Zapisovatelem zasedání byl jmenován p.Milan Vála, pracovník Obecního úřadu Hradištko.

Návrh na složení návrhové komise :                  Mgr. Marie Zothová                pro  10    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva      Ing.Ladislav Vondrášek           pro  10    proti  0    zdržel se  1

Návrh na ověřovatele zápisu :                            Ing.Petr Vlk                             pro  10    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva       Miloš Neužil                           pro  10    proti  0    zdržel se  1

Program jednání : připraven písemný návrh – bez připomínek
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva obce                                               pro  11    proti  0    zdržel se  0

Schválený program jednání :
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.12.2010
3. Projednání rozpočtové změny č. 5/2010 a č. 1/2011
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2010
5. Majetek obce – prodej, výkup, věcné břemeno
6. Projednání paspartu místních komunikací
7. Projednání výběrového řízení na finanční úvěr vybudování vodovodního řadu Pikovice
8. Projednání výběrového řízení realizace vodovodních přípojek místní část Pikovice
9. Projednání postupu při přípravě kapacitního rozšíření Základní školy
10. Schválení kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy
11. Projednání žádosti na poskytnutí dotace k vybudování nového sběrného dvora
12. Projednání finančních nákladů rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v obci
13. Schválení jmenovitého složení kulturního a školského výboru
14. Různé, Informace
15. Připomínky občanů
16. Projednání usnesení
17. Závěr

ad.2) Zápis ze zasedání 20.12.2010 – připomínka p.Pipoty k doplnění zápisu bod ad.3) „ možnost poskytnutí 
slevy na částku 20.000,-Kč pro trvale  žijící  občany místní  části  obce Pikovice,  ad.9) jmenovité  složení 
kulturního a školského výboru nebylo ještě konkrétně známo, pouze byly řečeny případné návrhy na složení 
tohoto  výboru,  v zápisu  je  špatně  uvedeno –  bude  schvalováno v rámci  programu dnešního  zasedání  – 
uloženo starostovi obce provést nápravu
- přijaté usnesení ze zasedání 20.12.2010 bez připomínek
                                           
ad.3a) Rozpočtová změna č. 5/2010 připraven písemný podklad, ústně doplněn členem finančního výboru 
p.Pipotou, příjmy jsou 29.490.000,-Kč, výdaje 29.627.000,-Kč, vyplývající rozdíl ve výši 137.000,-Kč je 
hrazen z přebytku let minulých – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0



ad.3b) Rozpočtová změna č. 1/2011 připraven písemný podklad, ústně doplněn členem finančního výboru 
p.Pipotou, příjmy ve výši 1.444.000,-Kč, výdaje ve výši 1.285.000,-Kč – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0

ad.4) Závěrečný účet obce připraven písemný podklad, ústně doplněn členem finančního výboru p.Pipotou,
připomínka Mgr.Zothové k doplnění inventarizace majetku závazků obce byla p.Pipotou vysvětlena s tím, 
že  výsledky  inventarizace  majetku  jsou  uvedeny  v zápisu  z provedeného  auditu  hospodaření  obce  bez 
připomínek, který je součástí Závěrečného účtu obce za rok 2010.
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0

ad.5) Majetek obce připraveny písemné podklady, ústně doplněny předsedou finančního výboru Ing. Vlkem,
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva 
                  a) prodej pozemku parc.č.st. 2412 o výměře 5 m2                           pro  10    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                     (Mgr.Zothová)
                  b) záměr prodeje pozemku parc.č.st. 793 o výměře 51 m2
                                              pozemku parc.č. 73/44 o výměře 654 m2             pro  11    proti  0    zdržel se  0
                  c) výkup pozemku parc.č. 465/71 o výměře 159 m2                        pro  11    proti  0    zdržel se  0 

ad.6) Pasport místních komunikací připraven písemný podklad, ústně doplněn předsedou komise pro rozvoj 
obce  p.Hoznourkem,  připomínky Mgr.Zothové  k vyvěšení  této  informace  na  internetu  a  Mgr.Hradilové 
k oddělení plánu zimní údržby byly respektovány.
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0

ad.7) Výběrové řízení úvěr vodovod Pikovice připraven písemný podklad, ústně doplněn starostou p.Mertou
bude jmenována komise ze členů zastupitelstva ke schválení úvěru dle zaslaných nabídek, doplnění p.Pipoty 
k nutnosti  zveřejnění  výše úvěru a  upřednostněním nabídky na možnou platbu splátky v hotovosti  před 
termínem splatnosti úvěru bez možnosti sankcí
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0

ad.8) Výběrové řízení vodovodní přípojky Pikovice zpracován písemný Protokol o jednání výběrové komise 
na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, ústně doplněno starostou p.Mertou, na základě 
zaslaných nabídek byla k provedení vybrána firma ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, Praha 4,
doplnění p.Pipoty do protokolu by mělo být zaneseno kdo a jakou formou oslovil zúčastněné firmy
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0

ad.9) Kapacitní rozšíření ZŠ ústně uvedla předsedkyně kulturního a školského výboru Mgr. Hradilová s tím, 
že celá záležitost byla již předjednána na předchozích pracovních jednáních a byly stanoveny tři možnosti 
tohoto rozšíření  na základě odborného posouzení,  z nichž je považována za nejvýhodnější  varianta  č.  3 
s rozšířením budovy ZŠ na východní stranu, architektonickou koncepci doporučuje zadat architektovi,
- v následné diskuzi všichni zdůraznili  prioritu a potřebnost přístavby budovy ZŠ, p.Merta informoval o 
schválení  navýšení  kapacity  dětí  z hlediska  hygienického  na  78  dětí  a  upozornil  na  nutnost  dokončení 
přístavby nejpozději do zahájení školního roku 2012 – 2013, jmenoval v tomto směru pracovní koordinační 
skupinu, předsedou je jmenován Ing.Václav Buriánek, jejími členy p.Tomáš Hoznourek, p.Ivana Nožičková, 
p.Tomáš Pipota a Mgr.Hana Hradilová, odbornými poradci pak ředitelka ZŠ Mgr.Jana Jelínková, Ing.Petr 
Vlk a Radka Svobodová. Tato skupina se stane poradním orgánem starosty a zastupitelstva a z pohledu 
připomínky  Mgr.Hradilové  je  nutné  vymezit  pravomoci  a  stanovit  pravidla  komunikace  této  pracovní 
skupiny a kulturně školského výboru. Pan Pipota ocenil pozitivní stránky při přípravě rozšíření budovy ZŠ, 
je nutné řešit  při jednání zastupitelstva,  jaký bude stanoven rozpočet na tuto akci a z jakého stavebního 
materiálu bude celá přístavba řešena. Do usnesení bude přednesená informace i následná diskuse zařazena 
v bodu zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
ad.10) Kritéria k přijímání dětí do MŠ předložena písemně, ústně doplněno předsedkyní kulturně školského 
výboru Mgr.Hradilovou – projednáno bez připomínek, předjednáno již na pracov. jednáních zastupitelstva
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0



ad.11) Vybudování nového sběrného dvora předložen písemný podklad doplněný ústně p.Peškem, členem 
zastupitelstva obce – jedná se o vybudování nového sběrného místa v dolní části Brunšova v souladu se 
zákonnými normami, zahájení této výstavby je závislé na schválení 4. změny ÚP obce a podáním žádosti o 
finanční dotaci, která je však podmíněna počtem trvale bydlících obyvatel nad 2.000. Vzhledem k tomu, že 
obec Hradištko má cca 1750 obyvatel, bude vyvoláno jednání s obcí Krňany s možností naplnění uvedeného 
počtu a jejich možností k finančnímu krytí plánované výstavby. Tímto jednáním je pověřen starosta obce.
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  11    proti  0    zdržel se  0 

ad.12)  Veřejné  osvětlení  v obci  předložen  písemný  podklad,  ústně  doplněný  p.Peškem,  členem 
zastupitelstva obce – seznámil se současnou situací v rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v katastru 
obce v návaznosti na smlouvy uzavřené s ČEZ Energetické závody s.r.o. Ze strany této společnosti došlo ke 
zpoždění rekonstrukce a vzniku víceprací řešených Dodatkem č. 1. Vícepráce budou zaplaceny po předání a 
to jednorázovým zaplacením faktury. Navržená smluvní pokuta ze strany obce za zpoždění termínu předání 
byla po dohodě s ČEZ ES s.r.o. částečně snížena, neboť vícepráce již probíhaly z části během rekonstrukce 
osvětlení. Finanční vyrovnání smluvní pokuty je řešeno připravenou Dohodou o narovnání. Rozšíření sítě 
veřejného osvětlení je řešeno Dodatkem č. 2 a bude spláceno po dokončení v šedesáti měsíčních splátkách.
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  10    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                      (Mgr.Zothová)

ad.13) Jmenovité složení kulturního a školského výboru ústně uvedla předsedkyně tohoto výboru Mgr. Hana 
Hradilová v následujícím složení : 
           Lucie Hašková, Tomáš Pipota, Mgr.Miroslava Plívová, Mgr.Markéta Šafránková
Hlasování přítomno 11 členů zastupitelstva                                                       pro  10    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                      (Mgr.Zothová)
ad.14) p.Merta – informace o ukončení činnosti předsedkyně SPOZ p.Jaroslavy Volešákové a některých 
dalších členek, poděkoval jim za jejich záslužnou činnost, p.Volešákové předá osobně dar, nové složení 
SPOZ se tvoří, informace o některých dalších akcích v rámci obce (vodovod, kanalizace, chodník 2.etapa + 
projekty na chodník 3. a 4. etapa, organizace letní poutě a další akce)
- Mgr.Hradilová – informace o připravované výstavě k loňskému výročí 700 let obce  která proběhne ve 
výstavní místnosti v budově Obecního úřadu v termínu letní poutě
- p.Neužil – informace o provedených pracích vodovod Pikovice, v současné době je hotových 3.950 m, 
zbývá ještě 1.750 m, 2.4.2011 v 10,00 hod. proběhne informativní schůzka s občany Pikovic o dalším vývoji 
výstavby a možnostech  následné výstavby kanalizační  sítě,  další  informace  k zahájení  výstavby nového 
vodovodu do místní části obce osada Sekanka
- p.Pešek – informace k výstavbě nových zděných kójí pro kontejnery na komunální odpad, jejich výstavba 
bude dále pokračovat dle potřeby a vhodnosti umístění
- p.Pipota – informace o zakoupených schránkách na psí extrementy, postupně budou zabudovány po celém 
území obce
- Ing.Buriánek – vzhledem k tomu, že v těchto dnech probíhá sčítání obyvatelstva, apeluje na kladný přístup 
a včasné vyplnění předaných formulářů

ad.15) dotazy občanů směrem k umístění a funkčnosti sběrného dvora na Brunově a rozšiřování veřejného 
osvětlení byly vysvětleny p.Peškem, členem zastupitelstva obce                       

ad.16) Návrh usnesení po doplnění z průběhu zasedání zastupitelstva projednán bez připomínek.

V Hradištku dne 21.3.2011                                                                                      zapsal : Vála

Ověřovatelé zápisu : Ing. Petr Vlk     ………………………………

                                  Miloš Neužil     ………………………………

                                                                                                                             Antonín Merta
                                                                                                                      starosta obce Hradištko 


