
Zápis z     mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hradištko
ze dne 23.6.2014

Přítomni : p.Antonín Merta, Ing.Václav Buriánek, p.Tomáš Hoznourek, p.Miloš Neužil, p.Tomáš Pipota,
                   p.Ivana Nožičková, Ing.Petr Vlk, Ing.Ladislav Vondráček, Mgr.Hana Hradilová – od 18,40 
                  omluveni - p.Pavel Pešek, Mgr.Marie Zothová

Mimořádné veřejné zasedání , které se konalo v budově Obecního úřadu Hradištko, zahájil starosta obce
pan  Antonín  Merta  s konstatováním,  že  toto  mimořádné  zasedání  zastupitelstva  obce  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 pan Milan Vála, pracovník Obecního úřadu Hradištko

Návrh na složení návrhové komise :                   Ing.Petr Vlk                          pro  7    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 8 členů zastupitelstva         Tomáš Pipota                        pro  7    proti  0    zdržel se  1

Návrh na ověřovatele zápisu :                             Ing.Václav Buriánek            pro  7    proti  0    zdržel se  1
Hlasování přítomno 8 členů zastupitelstva          Miloš Neužil                        pro  7    proti  0    zdržel se  1

Program zasedání : předložen písemný návrh, starosta obce p.Merta navrhl doplnění původního programu
                               o bod č. 5 různé a bod č. 6 připomínky občanů – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 8 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  0

Schválený program zasedání :
1. Zahájení
2. Projednání  způsobu  měření  množství  odpadních  vod  odvedených  z nemovitostí  do  veřejné

kanalizační sítě v místní části obce Pikovice
3. Projednání  podání  žádosti  na  poskytnutí  účelové  investiční  dotace  na  odstraňování  škod

způsobených  povodněmi  v roce  2013  na  Ministerstvo  dopravy  ČR  na  částku  1.936.000,-Kč
s DPH. Předmětem žádosti o dotaci je oprava lávky přes řeku Sázavu

4. Projednání upřesnění bezúplatného převodu pozemků parc.č. 604/19, parc.č.st. 2883 včetně stavby
bez č.p/č.ev., k.ú. Hradištko pod Medníkem, který je zapsán ve správě KSÚS. Tyto pozemky jsou
součástí stavby Pikovické lávky přes řeku Sázavu, kterou spravuje obec Hradištko

5. Různé, informace
6. Připomínky občanů
7. Projednání usnesení
8. Závěr

ad.2)  připraven  písemný  podklad,  ústně  doplněný  starostou  obce  p.Mertou,  Ing.Vlkem,  předsedou
finančního  výboru  a  p.Myškovou  pracovnicí  OÚ  Hradištko  směrem  k provedeným  konzultacím  na
ministerstvu zemědělství, ke změně řešení původního návrhu a zdůvodnění této navrhované změny, dále
byl  vznesen  návrh  na  změnu  výše  příspěvku  na  rozvoj  veřejné  infrastruktury,  který  je  v souladu
s uzavíranými smlouvami vybírán od občanů z původních 13.000,-Kč na 10.000,-Kč
Hlasování o podaném písemném návrhu přítomno 8 členů zastupitelstva       pro  8    proti  0    zdržel se  0
Hlasování o změně výše příspěvku přítomno 8 členů zastupitelstva                pro  8    proti  0    zdržel se  0

ad.3) připraven písemný podklad, ústně doplněný starostou obce p.Mertou – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 8 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  0

ad.4)  připraven  písemný  podklad,  ústně  doplněný  předsedou  finančního  výboru  Ing.Vlkem
s konstatováním, že se jedná o zpřesnění navrhované textace bezúplatného převodu, původní textace je
nepoužitelná  pro  další  jednání,  tato  změněná  textace  byla  zpracována  na  požádání  Krajského  úřadu
Středočeského kraje – projednáno bez dalších připomínek
Hlasování přítomno 8 členů zastupitelstva                                                      pro  8    proti  0    zdržel se  0



ad.5) ústní informace starosty obce p.Merty o prováděných či připravovaných akcích v obci, jedná se
především o prováděnou kanalizační síť v Pikovicích,  stavebních úprav v budově ZŠ a v budově MŠ,
řešení stávající situace v jednání s Královskou kanonií premonstrátů, informace o proběhlé tradiční letní
pouti  se  všemi  akcemi,  které  s ní  souvisely  a  poděkování  všem,  kteří  se  na  organizaci  podíleli
s doplněním  p.Neužila  a  ing.Vondráška,  informace  o  vyhlášení  voleb  do  zastupitelstev  obcí  a  měst
s termínem 10. a 11. října 2014 se schváleným stanovením počtu členů zastupitelstva pro příští volební
období na počet 11
Ing.Vlk  –  informace  o  podané  žádosti  firmy  Navika  spol.  s r.o.  s rozšířením  předmětu  podnikání
„Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) na pozemku parc.č. 820/13 ve vlastnictví obce s návrhem na
odsouhlasení této žádosti – projednáno bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  8    proti  0    zdržel se  1
                                                                                                                                                          (p.Merta)
ad.6) dotazy občanů Pikovic – kdy dostanou odpověď na souhrn připomínek a otázek, které písemně
předložili na předchozím zasedání zastupitelstva – bude dodržena zákonná měsíční lhůta k vyjádření
- dotaz na nezákonný odběr elektřiny ze strany firmy Bisport – bude řešeno na svolaném místním šetření
26.6.2014, pokud vzniknou v tomto směru nějaké škody, bude řešeno přímo s Bisportem, rekonstrukce
domečku  na  lávce  v Pikovicích  včetně  zavedení  el.  proudu  byla  provedena  za  účelem  zřízení
informačního střediska,  které  bude následně provozovat  OPS Posázaví,  toto řešení  je považováno za
potřebné v rámci  celkového rozvoje turistického ruchu i  v katastru území  obce,  v návaznosti  bude ve
spolupráci  s OPS  Posázaví  přehodnocen  dosavadní  systém  spolupráce  a  uzavřená  nová  smlouva,
rozvojem turistického ruchu v této místní části obce by se tímto měly vytvořit i podmínky pro podporu
místních podnikatelů 
- dotaz na vytvoření podmínek pro zavedení nedělního klidu – bude zpracován návrh vyhlášky,  který
bude předložen zastupitelstvu obce k projednání
- upozornění na nedůstojné prostředí a úpravy okolí vlakové zastávky, která slouží i pro potřeby občanů
obce – bude řešeno společným jednáním se starostkou obce Petrov u Prahy, kam územně tato vlaková
zastávka patří

ad.7) návrh usnesení – projednán bez připomínek
Hlasování přítomno 9 členů zastupitelstva                                                       pro  9    proti  0    zdržel se  0

ad.8) provedl starosta obce p.Merta s poděkováním všem přítomným členům zastupitelstva i přítomným
občanům za jejich účast a aktivitu, příští jednání zastupitelstva by mělo proběhnout koncem července.

V Hradištku dne 23.6.2014                                                                                        zapsal : Vála

Ověřovatelé zápisu :  Ing.Václav Buriánek  …………………………….

                                               Miloš Neužil  …………………………….

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


