
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradištko
ze dne 2.6.2014

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v budově Obecního úřadu Hradištko, zahájil starosta
obce pan Antonín Merta v 18,00 hod. s konstatováním, že veřejné zasedání zastupitelstva obce 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 pan Milan Vála, pracovník Obecního úřadu Hradištko.

Návrh na složení návrhové komise :             Tomáš Pipota                              pro  8    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva    Ing. Petr Vlk                              pro  8    proti  0    zdržel se  1

Návrh na ověřovatele zápisu :                        Ivana Nožičková                        pro  8    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva    Tomáš Hoznourek                      pro  8    proti  0    zdržel se  1

Program zasedání : předložen písemný návrh, starosta obce p.Merta navrhl doplnění původního programu
                               o bod č. 17 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 a 
                               neprojednání části bodu č. 5 majetek obce-prodej, výkup, které byly řádně vyvěšeny a
                               jejich projednání je odloženo na příští zasedání zastupitelstva, tyto návrhy byly přijaty
                               ostatní body programu projednány bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

Schválený program zasedání :
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.2.2014
3. Projednání Závěrečného účtu hospodaření obce Hradištko za rok 2013
4. Projednání Závěrky obce a zřízených příspěvkových organizací za rok 2013
5. Majetek obce – věcné břemeno, pronájem, bezplatný převod
6. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci

Fondu životního prostředí a zemědělství a pověření starosty obce k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace na akci „Hradištko-Pikovice, vodovod II. etapa“

7. Projednání  souhlasu  zastupitelstva  s přijetím  dotace  z rozpočtu  Středočeského  kraje  v rámci
Středočeského fondu cestovního ruchu a pověření starosty obce k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace na akci „Vybavení turistického informačního centra v Pikovicích“

8. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele předmětu
díla na akci „Vybavení turistického informačního centra v Pikovicích“

9. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s provedením storna pohledávek
10. Projednání  souhlasu zastupitelstva  obce s podpisem Vnitřních směrnic  pro zadávání  veřejných

zakázek malého rozsahu dle novely zákona o veřejných zakázkách
11. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele projektové

dokumentace  na  projekt  „Hradištko-kanalizace  a  ČOV“  a  souhlasu  zastupitelstva  obce
s pověřením zajištění výběrového řízení společnost iBoom, s.r.o., se sídlem 284 01 Kutná Hora,
Dolní 186  

12. Projednání  souhlasu  zastupitelstva  obce  s vyhlášením  výběrového  řízení  na  zhotovitele
geometrického  zaměření  částí  obce  Hradištko,  Rajchardov,  Brunšov  jako  podklad  k přípravě
projektové  dokumentace  akce  „Hradištko-kanalizace  a  ČOV“  a  souhlasu  zastupitelstva  obce
s pověřením zajištění výběrového řízení společnost iBoom, s.r.o., se sídlem 284 01 Kutná Hora,
Dolní 186

13. Projednání souhlasu zastupitelstva obce s kalkulací vodného pro rok 2014 



14. Projednání zprávy o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu zadání změny č. 5 UPMSU
Hradištko

15. projednání souhlasu zastupitelstva obce k možnosti  pořízení územní studie na pozemky parc.č.
80/27 a 80/28 část obce Rajchardov

16. Projednání  souhlasu  zastupitelstva  obce  s podpisem Smlouvy  o  dílo  č.  99/14  na  projektovou
přípravu a administraci projektu „Snížení prašnosti v obci Hradištko“

17. Projednání stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018
18. Různé, informace
19. Připomínky občanů
20. Projednání usnesení
21. Závěr

ad.2) ústně provedl starosta obce p.Merta – zápis – nevyhovující osvětlení v dolní části ulice Dlážděná se
         bude v souladu rozšiřováním veřejného osvětlení řešit v roce 2015, pozdní příjezdy autobusu před 
         zahájením vyučování byly řešeny s autodopravce firmou Bosák, usnesení – bez připomínek
ad.3) připraven písemný podklad,  ústně doplněný a zdůvodněný členem finančního výboru p.Pipotou
s konstatováním,  že  Závěrečný  účet  hospodaření  obce  Hradištko  za  rok  2013  byl  řádně  vyvěšen  a
zdůvodnil  výši  i  účel  jednotlivých  výdajových  a  příjmových  položek,  celkové  příjmy  činily
34.636.270,84 Kč, celkové výdaje činily 33.889.310,62 Kč.
Mgr.Zothová – připomínka ke zveřejnění povinných příloh na úřední desce, příjmy se uvádí bez daných
kódů,  jednotlivé  kapitoly  rozdělit  investiční  a  neinvestiční,  dotazy  na  jednotlivé  kapitoly  byly
zodpovězeny přímo p.Pipotou a předsedou finančního výboru Ing.Vlkem
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.4)  připraven  písemný  podklad,  ústně  doplněný  p.Pipotou,  členem  finančního  výboru,  projednání
závěrky se týká obce Hradištko a dvou zřízených příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Hradištko, kladné
hospodářské výsledky u ZŠ ve výši 63.942,82 Kč a MŠ ve výši 182.668,-Kč budou převedeny do jejich
rezerv.fondů. Hlasování o předložené závěrce obce přítomno 9 členů zastupitelstva 
Hlasování o předložené uzávěrce obce přítomno 9 členů zastupitelstva          pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                  (Mgr.Zothová)
Hlasování o předložené závěrce ZŠ přítomno 9 členů zastupitelstva               pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
Hlasování o předložené závěrce MŠ přítomno 9 členů zastupitelstva              pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
ad.5) předloženy písemné podklady týkající se záměru uzavření věcných břemen, pronájmu majetku a
převodu majetku, ústně doplněny Ing.Vlkem, předsedou finančního výboru
Ing.Vondrášek – návrh na současné projednání záměru i smluv k uzavírání věcných břemen byl přijat
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                příloha č. 5.3.1               pro  8    proti  0    zdržel se  1
- věcná břemena                                                                                                                       (Mgr.Zothová)
                                                                                   příloha č. 5.3.2               pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
příloha č. 5.3.3 odděleno hlasování o předání vodního díla                             pro  9    proti  0    zdržel se  0
                příloha č. 5.6.1 hlasování o věcném břemeni                                   pro  9    proti  0    zdržel se  0
                                                                                   příloha č. 5.3.4               pro  9    proti  0    zdržel se  0
                                                                                   příloha č. 5.3.5               pro  9    proti  0    zdržel se  0
                                                                                   příloha č. 5.3.6               pro  9    proti  0    zdržel se  0
                                                                                   příloha č. 5.3.7               pro  9    proti  0    zdržel se  0
- pronájmy pozemků a objektů                                  příloha č. 5.4.1               pro  9    proti  0    zdržel se  0
příloha č.5.4.2 - připomínky Mgr.Zothové - jedná se o neefektivní, neúčelový, nehospodárný záměr, se
kterým naprosto nesouhlasí, hlasování o předložené příloze                            pro  8    proti  1    zdržel se  1
                                                                                                                                 (Mgr.Zothová)
příloha č. 5.4.3 - připomínky Mgr.Zothové respektovat v tomto směru vznesené připomínky občanů a
navržené znění přílohy neprojednávat a odložit na příští jednání, tato připomínka podpořena i p.Pipotou,
starosta obce uložil provést revizi navrhované smlouvy a projednat na dalším zasedání



Hlasování o původním návrhu smlouvy                                                           pro  1    proti  7    zdržel se  1
projednání této přílohy nebylo přijato                                                      (Ing.Buriánek)         (p.Nožičková)
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy mezi obcí a majitelem objektu č.p. 524
  příloha č. 5.5.1 Mgr. Zothová zásadně nesouhlasí s přijetím smlouvy           pro  7    proti  1    zdržel se  1
                                                                                                                          (Mgr.Zothová)(p.Hoznourek)
ad.6) předložen písemný návrh, ústně doplněný starostou obce p.Mertou, projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.7)  předložen  písemný  návrh,  ústně  doplněný  starostou  obce  p.Mertou  -  nesouhlas  Mgr.Zothové
vzhledem okolnostem, které celou akci provázejí a s ohledem na názor občanů Pikovic
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                        pro  8   proti 1    zdržel se  0
                                                                                                                                (Mgr.Zothová) 
ad.8) předložen písemný návrh, ústně doplněný starostou obce p.Mertou – připomínky Mgr.Zothové ve
stejném smyslu jako u předchozího bodu
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                  (Mgr.Zothová)
ad.9) předložen písemný podklad, ústně doplněný předsedou finančního výboru Ing.Vlkem s návrhem
tento bod neprojednávat a pokračovat ve vymáhání stanovených pohledávek
Hlasování pro přednesený návrh přítomno 9 členů zastupitelstva                    pro  0    proti  9    zdržel se  0
původní předložený návrh nebyl přijat

ad.10) předložen písemný podklad, ústně doplněný předsedou finančního výboru Ing.Vlkem, jedná se o
novou směrnici,  kterou se nahrazuje původní, která bude tímto zrušena, oproti původnímu písemnému
návrhu, předložen nový opravený v čl. 3, 5 a 6
Hlasování o přijetí nové směrnice přítomno 9 členů zastupitelstva                 pro  9    proti  0    zdržel se  0
Hlasování o zrušení staré směrnice přítomno 9 členů zastupitelstva                pro  9    proti  0    zdržel se 0

ad.11)  předložen  písemný  návrh,  ústně  doplněný  starostou  obce  p.Mertou  s tím,  že  vzhledem
k nevýhodným finančním nabídkám bylo nutné vypsat nové výběrové řízení
Hlasování o přijetí nového výběrov. řízení přítomno 9 členů zastupitelstva    pro  9    proti  0    zdržel se 0
Hlasování o zrušení starého výběr. řízení přítomno 9 členů zastupitelstva      pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.12) předložen písemný návrh, ústně doplněný starostou obce p.Mertou, projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                        pro  9    proti  0    zdržel se 0

ad.13.) předložen písemný návrh, ústně doplněný předsedou finančního výboru Ing.Vlkem, projednáno
bez připomínek          Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                     pro  9    proti  0    zdržel se 0

ad.14) předložený písemný návrh , ústně doplněný předsedou komise pro rozvoj obce p.Hoznourkem,
k projednání 5. změny ÚP obce bylo přijato celkem 19 žádostí,  z toho bylo do další fáze schvalování
akceptováno 12 žádostí, po posouzení dotčených orgánů státní správy bylo projednáno k přijetí 9 žádostí,
dále je nutné hlasovat  o dvou výzvách cenové nabídky
Hlasování k přijetí 9 podaných žádostí přítomno 9 členů zastupitelstva          pro  9    proti  0    zdržel se  0
Hlasování o výzvě k podání cenové nabídky na zpracování změny č. 5 ÚPnSÚ v souladu se zaslaným
dokumentem přítomno 9 členů zastupitelstva                                                   pro  9    proti  0    zdržel se  0
Hlasování o výzvě k přijetí cenové nabídky na zajištění vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní
stav po vydání jeho změny přítomno 9 členů zastupitelstva                             pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.15) předložen písemný podklad, ústně doplněný předsedou komise pro rozvoj obce p.Hoznourkem,
týkajících  se  zastavitelných  ploch  pozemků  parc.č.  80/27  a  80/28,  následně  diskutováno  o  dalším
případném využití           Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                pro  7    proti  0    zdržel se 2
                                                                                                                            (p.Hoznourek, p.Nožičková)
ad.16) předložen písemný podklad, ústně doplněný starostou obce p.Mertou, projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                        pro  9    proti  0    zdržel se 0



ad.17)  předloženo  písemné  doporučení  z Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  k počtu  členů
zastupitelstva  s ohledem  na  počet  obyvatel,  návrh  starosty  obce  p.Merty  stanovení  počtu  členů
zastupitelstva obce Hradištko na volební období 2014 – 2018 na počet 11 členů zastupitelstva projednán
bez připomínek                   Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva            pro  9    proti  0    zdržel se 0
 
ad.18) p.Merta – obšírná informace o dopadu rozhodnutí ÚS ČR o předání majetku ve vlastnictví obce
KKP na Strahově, jednání starosty obce na vládním výboru a připravovaném jednání s hejtmanem obce
- informace o současným akcích, které jsou realizovány v rámci rozvoje obce
Mgr.Hradilová – informace o provedené besedě s hercem Zindulkou a klavírním koncertu dětí, tyto akce
proběhly v obřadní síni bývalého sídla OÚ
Ing.Vondrášek – informace o proběhlém dětském dni v areálu TJ Slovan Hradištko

ad.19) Mgr.Chadimová – dotaz proč není doposud zpracována OZV obce o nedělním klidu, ve většině
okolních obcí již tomu tak je – zastupitelstvo se bude tímto problémem zabývat
p.Cienciala – řešení napjaté situace v Pikovicích ohledně pozemků v okolí parkoviště a pěší lávky,  je
nutné dořešit, aby bylo jasné, co s těmito pozemky v centru Pikovice do budoucna zamýšlí
- vyjádřil nesouhlas se současnou formou výpočtu stočného a žádá přezkoumání k dořešení
- starostovi obce i ostatním členům zastupitelstva byly písemnou formou předány dotazy občanů Pikovic
s požadavkem na jejich zodpovězení a následné řešení – některé byly zodpovězeny starostou obce přímo,
ostatní bude řešit starosta obce na svých pracovních jednáních

ad.20) projednání usnesení – bez připomínek

ad.21)  provedl  starosta  obce  p.Merta  ve  22,15  hod.  s poděkováním  všem  přítomným  členům
zastupitelstva i občanům za jejich účast a aktivní přístup, příští jednání zastupitelstva proběhne do konce
června 2014. 

V Hradištku dne 2.6.2014                                                                                        zapsal : Vála

Ověřovatelé zápisu :       Ivana Nožičková     …………………………

                                       Tomáš Hoznourek   …………………………

                                                                                                                           Antonín Merta
                                                                                                                    starosta obce Hradištko

Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sňato z úřední desky dne : 
                  


