
Usnesení č. 4/2011

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko konané dne 26.9. 2011

I. Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Rozpočtovou změnu číslo 03/2011 – viz. příloha č. 3.1. tohoto usnesení
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemku parc. číslo 881/1 ve vlastnictví obce, 

zapsaném  v  katastru  nemovitostí  Katastrálního  úřadu  pro  Středočeský  kraj,  Katastrální 
pracoviště Praha-západ na LV č. 10001, katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko,  okres  Praha-západ.  V  souladu  s  ust.  §  24  odst.  4  Zák.č.  458/2000  Sb.,  o 
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), byla  společností  ČEZ Distribuce,  a.s. předložena Smlouva o zřízení 
věcného  břemene  číslo  IV-12-6002325/001  pro  účely  zřizování  a  provozování  zařízení 
distribuční  soustavy.  Právo odpovídající  věcnému břemeni se zřizuje za úplatu.  Finanční 
náhrada činí částku ve výši 4.400,-Kč včetně DPH – viz. příloha číslo 4-1 tohoto usnesení. 
Pozemek se nachází v místní části Hradištko u silnice III. Třídy směr Pikovice.

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemků parc.číslo 803/3, parc.číslo 138/13, 
parc.číslo 132/1 PK ve vlastnictví obce, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV č. 10001, katastrální území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres Praha - západ. V souladu s ustanovením § 
50a)  a  §  151n)  až  151  p)  zákona  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník,  byla  společností 
Telefónica O2 Czech Republic, předložena Smlouva o zřízení věcného břemene číslo SAP 
P-073-2-2441  na  pozemcích  ve  vlastnictví  obce  dotčených  stavbou.  Právo  odpovídající 
věcnému břemeni se zřizuje za úplatu. Finanční náhrada činí částku ve výši 1.575,-Kč bez 
DPH  –  viz  příloha  č.  4-2  tohoto  usnesení.  Pozemky  se  nachází  v  místní  části  obce 
Rajchardov.

4. Převod  pozemku  parc.č.  80/12  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  3.936  m2, 
katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres Praha-západ v souladu s 
Prohlášením o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1, zákona 
ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obce  vyhotovené  podle  § 36  odst.  10  vyhl.  ČÚZK č.  190/1996 Sb.,  ve znění  vyhlášky 
ČÚZK č. 179/1998 Sb., § 56 odst. 8 zákona č. 367/1990 Sb., o nabytí vlastnického práva 
obce Hradištko. Pozemek byl původně zapsán na MNV Hradištko a nachází se v místní části 
Hradištko „ U Lídy „ - viz. příloha č. 4-3 tohoto usnesení.

5. Převod  pozemku  parc.č.  79/2  trvalý  travní  porost  o  výměře  766  m2,  katastrální  území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres Praha-západ v souladu s Prohlášením o 
přechodu  vlastnického  práva  k  nemovitostem  na  obec  na  základě  §  1,  zákona  ČNR č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obce 
vyhotovené podle § 36 odst. 10 vyhl. ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK č. 
179/1998  Sb.,  §  56  odst.  8  zákona  č.  367/1990  Sb.,  o  nabytí  vlastnického  práva  obce 
Hradištko.  Pozemek byl  původně zapsán na MNV Hradištko a nachází se v místní části 
Hradištko „ U Lídy „ - viz příloha č. 4- 4 tohoto usnesení.

6. Převod pozemku parc.č.  79/55 trvalý  travní  porost  o  výměře  375 m2,  katastrální  území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres Praha-západ v souladu s Prohlášením o 
přechodu  vlastnického  práva  k  nemovitostem  na  obec  na  základě  §  1,  zákona  ČNR č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obce 
vyhotovené podle § 36 odst. 10 vyhl. ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK č. 
179/1998  Sb.,  §  56  odst.  8  zákona  č.  367/1990  Sb.,  o  nabytí  vlastnického  práva  obce 
Hradištko. Pozemek byl původně zapsán na MNV Hradištko a nachází se v místní části obce 
Hradištko v centru obce – viz příloha č. 4-5 tohoto usnesení.



7. Převod pozemku parc.č.  174/2 trvalý  travní  porost  o  výměře  654 m2,  katastrální  území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, okres Praha-západ v souladu s Prohlášením o 
přechodu  vlastnického  práva  k  nemovitostem  na  obec  na  základě  §  1,  zákona  ČNR č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obce 
vyhotovené podle § 36 odst. 10 vyhl. ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK č. 
179/1998  Sb.,  §  56  odst.  8  zákona  č.  367/1990  Sb.,  o  nabytí  vlastnického  práva  obce 
Hradištko.  Pozemek by původně zapsán na MNV Hradištko a nachází  se  v místní  části 
Hradištko „ U Lídy „ - viz. příloha č.  4-6 tohoto usnesení.

8. Rozhodnutí  o  pořízení  územní  studie  z  jiného podnětu  pro vymezené  zájmové  území  v 
ÚPNSÚ Hradištko v ploše OC (pozemky p.č. 81/1; 81/20),OC 25 (pozemky p.č. 585,591), s 
tím, že zpracování ÚS bude plně hrazena navrhovatelem dle §3O odst.3 zákona č.183/2006 
Sb.  Zadání Územní studie bude veřejně projednáno.

9. Uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti s 
paní Ing. Pavlou Bechyňovou.

10. Uzavření smlouvy na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb 
eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ č. MEUC-O34733/2011.

bere na vědomí :

1. Informaci  starosty  obce  p.  Antonína  Merty  o  kontrole  zápisu  a  usnesení  č.  3/2011  z 
veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 27.6. 2011.

2. Informace místostarosty obce o současném stavu příprav přístavby ZŠ Hradištko.
3. Informace  starosty  obce  o  problematice  dopravní  obslužnosti  obce  a  odeslání  dopisu  s 

podněty na Krajský úřad, odbor dopravy.
4. Informaci o prověření kvalifikačních požadavků kladených na fyzickou osobou oprávněnou 

pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, jedná se o Ing.Pavlu 
Bechyňovou.

V Hradištku dne 26.9.2011

Návrhová komise :  Pavel Pešek                 …...............................................

 Tomáš Hoznourek       …...............................................

                                                                                                             Antonín Merta
                                                                                                      starosta obce Hradištko

Vyvěšeno na úřední desce :

Sňato z úřední desky : 


