
Zápis z     mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko
ze dne 5.5.2014

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

Mimořádné  veřejné  zasedání  zastupitelstva  obce,  které  se  konalo  v objektu  Obecního  úřadu,  zahájil
v 18,00 hod. starosta obce pan Antonín Merta s konstatováním, že toto mimořádné zasedání zastupitelstva
bylo  svoláno  v souladu  se  zákonem č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení)  a  jeho  svolání  bylo
vyvěšeno na úřední desce.
Zapisovatelem zasedání byl jmenován p.Milan Vála, pracovník Obecního úřadu Hradištko.

Návrh na složení návrhové komise :                  Pavel Pešek                            pro  8    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva        Tomáš Pipota                         pro  8    proti  0    zdržel se  1

Návrh na ověřovatele zápisu :                            Tomáš Hoznourek                 pro  8    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva         Ing.Václav Buriánek             pro  8    proti  0    zdržel se  1

Program zasedání : návrh starosty obce na doplnění programu o následující body – bod č. 13 Projednání
podání žádosti  o dotaci  na dovybavení  sběrného dvora z Prioritní  osy 4 OPŽP Zkvalitnění  nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, bod. č. 14  Projednání podání žádosti z Operačního
programu  životního  prostředí  v rámci  projektu  „Snížení  prašnosti  v obci  Hradištko“  na  pořízení
samosběrného  vozu  k údržbě  komunikací,  bod.  č.  15  Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci
vyhlášené  výzvy Krajským úřadem Středočeského kraje  z Fondu solidarity  na  profinancování  vlastní
spoluúčasti  u poskytnutých dotačních titulů na odstraňování  povodňových škod z MF ČR, MD ČR a
MPMR ČR – k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování k upravenému návrhu programu přítomno 9 členů zastupitelstva   pro  8    proti  0    zdržel se  1
Schválený program zasedání :                                                                                                 (Mgr.Zothová)

1. Zahájení
2. Projednání rozpočtové změny č. 01/2014
3. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s podpisem Dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru

č. UP/10310/14/LCD ze dne 16.4.2014
4. Projednání  souhlasu  zastupitelstva  obce  s podpisem  Dohody  o  ukončení  platnosti  smlouvy  o

poskytnutí bankovní záruky č. BZ/10515 ze dne 16.4.2014
5. Projednání  výsledku  výběrového  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  a  souhlasu

zastupitelstva  obce  s podpisem  smlouvy  o  výkonu  autorského  dozoru  projektanta  na  stavbu
„Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“

6. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s výsledkem výběrového řízení na poskytovatele úvěru na
financování díla „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“, souhlasu zastupitelstva obce
s vydáním rozhodnutí  o výběru nejvhodnější  nabídky a pověření starosty obce k podpisu nové
smlouvy o úvěru

7. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s podpisem nové smlouvy o poskytnutí bankovní záruky,
která  bude  zřízena  pro  účely  poskytnutí  půjčky  ze  strany  Státního  fondu  životní  prostředí
k financování akce „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“

8. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení
díla „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“

9. Projednání  souhlasu  zastupitelstva  obce  s uzavíráním  smluv  o  příspěvku  na  rozvoj  veřejné
infrastruktury  obce  s žadateli  o  kanalizační  přípojku  v rámci  výstavby  projektu  „Hradištko-
Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“

10. Projednání  záměru  uzavření  nájemní  smlouvy na objekt  č.p.  524 na pozemku parc.č.st.  2581,
jehož je stavba součástí a pozemku parc.č. 80/30, ostatní plocha, k.ú. Hradištko pod Medníkem
zapsaných v KN Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-západ na LV č. 3260



11. Projednání  záměru  uzavření  smlouvy  budoucí  o  uzavření  kupní  smlouvy  na  objekt  č.p.  524
s pozemkem parc.č.st. 2581, jehož je stavba součástí a pozemku parc.č. 80/30, ostatní plocha, k.ú.
Hradištko pod Medníkem, zapsaných v KN Katastrálního úřadu Středočeského kraje, KP Praha-
západ na LV č. 3260

12. Projednání uzavření smlouvy o nájmu mezi Českomoravskou společností chovatelů a.s., se sídlem
Hradištko č.p.123, PSČ 252 09, IČ 26162539 a obcí Hradištko, se sídlem 252 09 Hradištko, IČ
00241245 na objekt č.p. 500, jehož výhradním vlastníkem je ČMSCH a.s.

13. Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  na  dovybavení  sběrného  dvora  z Prioritní  osy  4  OPŽP
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

14. Projednání podání žádosti z Operačního programu životního prostředí v rámci projektu „Snížení
prašnosti v obci Hradištko“ na pořízení samosběrného vozu k údržbě komunikací

15. Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci  spoluúčasti  u  poskytnutých  dotačních  titulů  na
odstraňování  povodňových  škod  z Ministerstva  financí  ČR,  Ministerstva  dopravy  ČR  a
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

16. Různé
17. Projednání usnesení
18. Závěr

ad.2) předložen písemný návrh s ústním zdůvodněním člena finančního výboru p.Pipoty se zdůvodněním
příjmových a výdajových položek,  příjmová položka  je  ve výši  207.000,-Kč,  celkem příjmy ve výši
25.637.000,-Kč, výdajová položka je ve výši 897.000,-Kč, celkem výdaje ve výši 24.239.000,-Kč
Mgr.Zothová – dotaz na finanční výši a termín nájemného s ČMSCH – zodpovězen
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  1    zdržel se  0
                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.3)  předložen písemný  podklad  doplněný ústním zdůvodněním starosty obce p.Merty a  pracovnice
Obecního úřadu p.Myškové – vzhledem k tomu,  že minulé mimořádné zasedání zastupitelstva nebylo
řádně zveřejněno na úřední desce, přijaté body usnesení se tímto staly neplatné a bylo nutné je projednat
znovu na tomto mimořádném zasedání, týká se i bodu 3. programu-projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.4) předložen písemný podklad s ústním zdůvodněním pracovnice OÚ p.Myškové, jedná se o stejný
problém jako v předchozím projednávaném bodu-projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.5) předložen písemný podklad s ústním zdůvodněním pracovnice OÚ p.Myškové – jedná se o podobný
problém jako v bodech předchozích a je potřeba provést nové schvalování, dotaz Mgr.Zothová – v jaké
cenové  relaci  byl  stanoven  autorský  dozor  –  cena  vyšla  z provedeného  výběrového  řízení  a  byla
odsouhlasena nejnižší nabízená cena
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                  (Mgr.Zothová)
ad.6) předložen písemný podklad s ústním doplněním pracovnice OÚ p.Myškové – jedná se o úzkou
souvislost  s bodem  3.  programu,  jedná  se  o  schválení  výsledku  výběrového  řízení  a  podpisu  nové
smlouvy,  p.Pešek – doplnit č. uzavřené smlouvy
Hlasování o výsledku výběrového řízení přítomno 9 členů zastupitelstva      pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
Hlasování o návrhu nové smlouvy přítomno 9 členů zastupitelstva                pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.7) předložen písemný podklad s ústním doplněním pracovnice OÚ p.Myškové – jedná se o úzkou
souvislost s bodem 4 programu, je zapotřebí  podepsat novou smlouvu 
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.8) předložen písemný podklad s ústním doplněním pracovnice OÚ p.Myškové – jedná se o stejnou
situaci jako v předchozím bodu programu, původní termín zahájení díla byl termínově posunut
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)



ad.9) předložen písemný podklad s ústním doplněním pracovnice OÚ p.Myškové, souhlasu s uzavíráním
smluv  předcházelo  veřejné  zasedání  v Pikovicích,  kde  byly  žadatelé  seznámeni  s konkrétními
podmínkami včetně předpokládaných finančních nákladů, dotaz Mgr.Zothové k těmto nákladům – dotace
na přípojky + příspěvek od občana by měl náklady pokrýt
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.10) předložen konkrétní  písemný podklad,  ústně doplněný a zdůvodněný starostou obce p.Mertou,
v současném  období  se  řeší  kolaudace  celého  objektu,  Mgr.Zothová  –  s tímto  řešením  naprosto
nesouhlasí, záměr nájmu považuje za chybný, nehospodárný a protizákonný, rovněž tak za nehospodárný
považuje nájem prostor ČMSCH pro činnost obecního úřadu
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  1    zdržel se  0
                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.11) předložen konkrétní  písemný podklad,  ústně doplněný a zdůvodněný starostou obce p.Mertou.
jedná  se  o  obdobnou  situaci  jako  řešení  bodu  10.  programu  jednání,  doplnění  p.Pipota-zdůvodnění
předkupního práva, uzavíraná smlouva nezavazuje obec ke koupi pronajímaného objektu
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  1    zdržel se  0
                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.12)  předložen  písemný  podklad  uzavírané  smlouvy,  ústně  doplněný  starostou  obce  p.Mertou
s uvedením  konkrétních  finančních  údajů  vyplývajících  s uzavřené  nájemní  smlouvy,  připomínka
p.Pipoty-ve smlouvě by měl být přímo uveden souhlas pronajímatele ČMSCH s umístěním sídla OÚ
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.13) předložen písemný podklad, ústně doplněn starostou obce s tím, že se jedná o žádost až do výše
3.000.000,-Kč s termínem podání do 30.6.2014 – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.14)  předložen  písemný  podklad,  ústně  doplněn  starostou  o  konkrétní  finanční  údaje,  související
s podávanou žádostí – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.15) předložen písemný podklad, ústně doplněn starostou obce p.Mertou, žádost lze podat  až do výše
2.500.000,-Kč, jedná se o dofinancování již podaných a pokrytých žádostí z prostředků Krajského úřadu
Středočeského kraje – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0
ad.16) informace starosty obce – jednání s KKP na Strahově s následným průběhem přestěhování
- informace o budování kanalizace v Pikovicích a přípravě dalších etap pro celou oblast Hradištka      
- Mgr.Hradilová – informace o připravované besedě s hercem p.Zindulkou a připravovaném klavírním
                              koncertu v budově zámečku 
- Mgr.Zothová – dotaz na instalaci uličních cedulí – mělo by být provedeno do konce letošního roku
- p.Pešek – dotaz na rozšíření parkoviště u nového sídla obecního úřadu a parkoviště u hřiště v souvislosti
                   s umístěním nového světelného bodu u hřiště – rovněž ve fázi přípravy  

- dotaz jak daleko pokročilo jednání s p.Štantejským v otázce pozemkových problémů
ad.17) projednání usnesení – projednáno bez připomínek

Hradištko dne 5.5.2014                                                                                                 zapsal : Vála

Ověřovatelé zápisu :  Tomáš Hoznourek          …………………………

                                   Ing.Václav Buriánek      …………………………

                                                                                                                               Antonín Merta
                                                                                                                         starosta obce Hradištko
Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sňato z úřední desky dne :


