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Zápis č. 2 ze dne 20. 12. 2018 

Zápis č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště 

konaného dne 20. 12. 2018 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti 

 

 

 

Přítomni: 

Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Mgr. Markéta Čermáková, Václav Janovský,  

Ing. Pavlína Jedličková, Ing. Radek Kacetl, Lucie Kotrčová, Bc. Jakub Králík,  

Stanislav Poddaný, David Pospíšil, Ing. Alena Štilijanovová,  

Ing. Tomáš Weinzettl, Ing. Radek Zavadil 

 

 

Omluveni: 

Ing. Ondřej Bartoš, Ing. Denisa Němečková 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Zpráva Finančního výboru 

3. Rozpočtové opatření č. 6 

4. Projednání rozpočtu obce na rok 2019 

5. Projednání rozpočtu MŠ na rok 2019 

6. Změna č. 1 ÚP Staré Hradiště 

7. Projednání smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy – chodník (cyklostezka) 

směr Brozany 

8. Projednání odměn neuvolněným zastupitelům 

9. Ustanovení inventarizační komise 

10. Stanovení poplatku za komunální odpad 

11. Projednání Smlouvy o dílo č. 50/2018 – výstavba hasičské zbrojnice  

12. Různé – projednání žádostí (školka, ÚP) 

13. Závěr 

 
 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Čepčář zahájil zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Staré Hradiště 

v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva obce. 

Přednesl návrh na složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. Poté přednesl program 

zasedání, ve kterém byly z důvodu omluvy Ing. Bartoše, vypuštěny následující body: 

 Ustanovení mandátní komise 

 Ověření mandátu 

 Slib člena zastupitelstva 

Takto upravený program byl poté jednomyslně schválen.  

 

Návrhová komise: Lucie Kotrčová a Ing. Tomáš Weinzettl 
Hlasování: 

pro      13 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kacetl a Bc. Jakub Králík 
Hlasování: 

pro      13 
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Zpráva Finančního výboru 

Ing. Radek Zavadil přednesl Zprávu Finančního výboru (viz příloha). ZO vzalo tuto zprávu  

na vědomí. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 6 (viz příloha), které  

po projednání ZO schválilo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 
 

Hlasování: 

pro        13 

proti  0  

zdržel  0 

 

 
18.02 hod. odchod Ing. Radka Zavadila 

 

 

 

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce od 20. 

listopadu 2018 (viz příloha). Za stranu Lepší volba přednesl Ing. Kacetl jeho doplnění  

(viz příloha). Tento návrh byl po jednotlivých bodech projednán. Vzhledem ke skutečnosti,  

že se jednalo o akce, které vyžadují velkou časovou náročnost na přípravu, bylo dohodnuto, 

že budou zahrnuty do rozpočtu obce ve chvíli jejich možného uskutečnění, a to rozpočtovými 

opatřeními. 

Zastupitelstvo poté schválilo navržený rozpočet obce Staré Hradiště na rok 2019,  

a to v paragrafovém znění dle přílohy tohoto zápisu. Rozpočtové příjmy jsou předpokládány 

ve výši 27 085 800 Kč, třída 8 ve výši 30 645 000 Kč, celkem 57 730 800 Kč. Výdaje jsou  

ve výši celkových příjmů, tedy 57 730 800 Kč. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Staré Hradiště na rok 2019 

v paragrafovém znění dle přílohy tohoto zápisu. 
 

Hlasování:  

pro    8 

proti   4 (Ing. Radek Kacetl, Bc. Jakub Králík, Stanislav Poddaný, David Pospíšil) 

zdržel    0 
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Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019 - 2021 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Staré Hradiště 

na období 2019 – 2021 (viz příloha). 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období  

2019 – 2021. 

 
Hlasování:  

pro    8 

proti   0  

zdržel    4 (Ing. Radek Kacetl, Bc. Jakub Králík, Stanislav Poddaný, David Pospíšil) 

 

Projednání a schválení rozpočtu MŠ na rok 2019 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo rozpočet MŠ Staré Hradiště na rok 2019 dle 

přílohy tohoto zápisu. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Staré Hradiště na rok 2019 dle přílohy 

tohoto zápisu. 
 

Hlasování:  

pro   12 

proti   0 

zdržel    0 

 

Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na období 2019 - 2021 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hradiště 

na období 2019 – 2021 (viz příloha). 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hradiště 

 na období 2019 – 2021. 

 
Hlasování:  

pro   12 

proti   0 

zdržel    0 

 

Změna č. 1 ÚP Staré Hradiště 

Zastupitelstvo obce po projednání ukončilo s odkazem na § 6 odst. 5 písm. a) stavebního 

zákona pořizování změny č. 1 územního plánu Staré Hradiště, o jejímž pořízení zastupitelstvo 

obce rozhodlo dne 6. 4. 2016. 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukončuje s odkazem na § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona 

pořizování změny č. 1 územního plánu Staré Hradiště, o jejímž pořízení zastupitelstvo obce 

rozhodlo dne 6. 4. 2016. 

 
Hlasování:  

pro   12 

proti   0 

zdržel    0 
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Zastupitelstvo obce dále uložilo starostovi zajistit zpracování obsahu změny č. 1 územního 

plánu Staré Hradiště a zajistit závazná stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit zpracování obsahu změny  

č. 1 územního plánu Staré Hradiště a zajistit závazná stanoviska Krajského úřadu 

Pardubického kraje. 

 
Hlasování:  

pro    8 

proti   0 

zdržel    4 (Ing. Radek Kacetl, Bc. Jakub Králík, Stanislav Poddaný, David Pospíšil) 

 

 

 

 

V rámci projednávání změny ÚP přednesl starosta obce žádost p. Žampacha o zařazení 

pozemku p. č. 558 v k. ú. Staré Hradiště mezi stavební pozemky pro výstavbu rodinného 

domu (viz příloha). Připomněl, že v minulosti bylo řešeno několik žádostí o zařazení pozemků 

nacházejících se v intravilánu obce do ploch pro výstavbu RD. Všechny tyto žádosti byly při 

projednávání územního plánu obce v roce 2015 zamítnuty. Zamítnutí je řádně zdůvodněno 

v textové části „m“ územního plánu. ZO nesouhlasí se změnou charakteru výše uvedeného 

pozemku.  

Dále přednesl žádost manželů Moravcových (viz příloha) o změnu funkčního využití 

pozemku p. č. 80/14 v k. ú. Brozany nad Labem na plochu „ZS – Plochy zeleně – soukromá  

a vyhrazená“. Pozemek bude využíván jako zahrada. ZO s tímto návrhem souhlasí. 

 

Ustanovení inventarizační komise 

Starosta obce ustanovil složení inventarizační komise následovně: 

Předseda ÚIK: Ing. Radek Zavadil 

Předseda DIK:  Václav Janovský 

Předseda DIK:  Ladislav Beran  

Členové DIK: Ing. Denisa Němečková, David Pospíšil, Ing. Tomáš Weinzettl,  

a Ing. Alena Štilijanovová 

Sumarizace:   Lucie Kotrčová 

 

Projednání odměn neuvolněným zastupitelům 

Zastupitelstvo obce na základě nařízení vlády č. 202/2018Sb. schválilo měsíční odměny 

neuvolněným členům Zastupitelstva, výborů a komisí obce Staré Hradiště (viz příloha) 

s účinností od 1. 1. 2019. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva obce Staré Hradiště s účinností od 1. 1. 2019. 

 
Hlasování:  

pro   12 

proti   0 

zdržel    0 
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Stanovení poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Hradiště  

č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad (viz příloha). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Staré 

Hradiště č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad. 

 
Hlasování:  

pro   12 

proti   0 

zdržel    0 

 

 

Projednání Smlouvy o dílo č. 50/2018 – výstavba hasičské zbrojnice  

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Smlouvu o dílo č. 50/2018 – Sdružení pro HZ 

Hradiště na Písku výstavba hasičské zbrojnice (viz příloha). 

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o dílo č. 50/2018 – Sdružení 

pro HZ Hradiště na Písku výstavba hasičské zbrojnice.  

 
Hlasování:  

pro    8 

proti   0 

zdržel    4 (Ing. Radek Kacetl, Bc. Jakub Králík, Stanislav Poddaný, David Pospíšil) 

 

Různé 

 Chodník Staré Hradiště – Brozany a Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
Starosta obce informoval o průběhu zpracování projektové dokumentace (PD) na výstavbu 

cyklostezky – chodníku Staré Hradiště – Brozany. Vzhledem k problémovému výkupu 

pozemků pro stavbu cyklostezky byl zpracován projekt na chodník v šíři 2 m tak, aby nebyly 

dotčeny pozemky majitelů, kteří nechtějí odprodat část svých pozemků potřebných pro danou 

stavbu. Tato PD je již zhotovena, ale není ji možné použít, jelikož jeden vlastník pozemku pod 

uvažovanou stavbou změnil své rozhodnutí. Dle jeho vyjádření je pouze výstavba chodníku 

nedostatečným řešením. Svůj souhlas s odprodejem pozemku podmiňuje výstavbou 

cyklostezky. Tímto krokem se obec ocitá opět na začátku veškerých jednání o výstavbě 

cyklostezky. Starosta obce zahájí opětovné jednání s majiteli dotčených pozemků. 

Dále oznámil, že proběhlo Dílčí přezkoumání hospodaření obce a seznámil přítomné s jeho 

výsledky. Kontrola neshledala žádné závady. ZO vzalo tuto zprávu na vědomí.  
 

 Výstavba společensko-kulturního centra (SKC) - dotace 
Místostarosta obce oznámil, že byla podána žádost o dotaci na výstavbu SKC v rámci 

programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití prostřednictvím firmy 

grantEX s. r. o. V případě úspěšného vyhodnocení lze získat dotaci až do výše 30 000 000 Kč. 

ZO vzalo tuto informaci na vědomí. 
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 Příspěvek na „Seniorpas“ pro rok 2019 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo finanční příspěvek na seniorpas roku 2019  

pro občany obce Staré Hradiště následovně:  

Výše příspěvku: 50% z celkové ceny seniorpasu.  

Podmínky pro poskytnutí příspěvku: 

 Žadatel předloží doklad o zaplacení seniorpasu na rok 2019. 

 Žadatel prokáže svoji totožnost a trvalý pobyt platným občanským průkazem. 

 Příspěvek bude vyplacen v kanceláři OÚ Staré Hradiště v úředních hodinách. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na rok 2019 pro občany obce - 

seniorpas ve výši 50 % z ceny.  

. 
Hlasování: 

pro        12 

proti  0  

zdržel  0 
 

 Příspěvek na svoz odpadů v roce 2019 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo finanční příspěvek na svoz komunálního odpadu 

v roce 2019 pro občany obce Staré Hradiště následovně:  

Výše příspěvku: 440 Kč na osobu.  

Podmínky pro získání finančního příspěvku: 

 Trvalý pobyt žadatele v obci. 

 Žadatel žije samostatně v jedné nemovitosti.  

 Žadatel nevyužívá možnost společného užívání sběrné nádoby. 

 Uhrazený poplatek za svoz odpadů na rok 2019. 

 Příspěvek bude vyplacen v kanceláři OÚ Staré Hradiště v úředních hodinách. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na svoz komunálního odpadu  

na rok 2019 pro občany obce ve výši 440 Kč. 
 

Hlasování: 

pro        12 

proti  0  

zdržel  0 

 

 Projednání a schválení finančních dotací 

Zastupitelstvo obce na základě návrhu Finančního výboru schválilo výši finančních dotací pro 

sportovní a společenské organizace na rok 2019 následovně: 

 

 MS Kunětická hora (na činnost)    15 000 Kč  

 JS pod Kunětickou horou (na činnost)   15 000 Kč  

 SDH Staré Hradiště (na činnost)    10 000 Kč 

 ČSV, z. s., ZO Pardubice (na činnost)   12 000 Kč 

 FK Psinek (na činnost)                   3 000 Kč 

 Spolek Brozany (na činnost)     20 000 Kč 

 Spolek Brozany (veřejné akce)    80 000 Kč 

 TJ Sokol Staré Hradiště (na činnost)             100 000 Kč 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výši finančních dotací pro sportovní a společenské 

organizace dle přílohy tohoto zápisu. 

 
Hlasování: 

pro        12 

proti  0  

zdržel  0 
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 Neinvestiční dotace na obnovu včelích úlů  

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Podmínky pro poskytování neinvestiční dotace 

z rozpočtu obce na obnovu včelích úlů pro včelaře, kteří mají trvale umístěna včelstva 

v katastru obce Staré Hradiště (viz příloha). 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce 

pro včelaře, kteří mají trvale umístěna včelstva v katastru obce Staré Hradiště. 

 
Hlasování: 

pro        12 

proti  0  

zdržel  0 

 

 Projednání a schválení výše sociálního fondu na rok 2019 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo sociální fond na rok 2019 ve výši 100 000 Kč.  

Par. 6171, pol. 5169. 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje sociální fond na rok 2019 ve výši 100 000 Kč. 

 
Hlasování: 

pro        12 

proti  0  

zdržel  0 

 

 Dotazy 

Dotazy zastupitele p. Poddaného: 

 Došlo k odstranění betonových květináčů z parkoviště v ulici Nová ve Starém 

Hradišti? 

 Odpověď: Prozatím ne. Budou odstraněny v nejbližší době. 

 Kolik stála budova čp 175 ve Starém Hradišti (nová masna)? 

 Odpověď: Cca 3 mil. Kč. Nejedná se o přesnou částku. 

 Byla provedena změna užívání objektu čp 175 ve Starém Hradišti? 

 Odpověď: Ano.  

 Jaká je výše nájmu za objekt čp 175 ve Starém Hradišti? 

 Odpověď:  4 500 Kč měsíčně. 

 Je vyhlášeno výběrové řízení na stavební dozor výstavby hasičské zbrojnice v Hradišti 

na Písku? 

 Odpověď: Prozatím ne. 

 

Dotazy p. Vrátila ze Starého Hradiště: 

 Obec nabízí k informování aplikaci „Hlášení rozhlasu“, která je zdarma. Bude zrušeno 

zasílání zpráv SMS?  

 Odpověď: Nebude. Ne každý má telefon umožňující instalaci aplikací. 

 Hasiči mají možnost zasílání zpráv pomocí aplikace „Hlášení rozhlasu“. Bude mít 

možnost této funkce využívat i TJ Sokol Staré Hradiště? 

 Odpověď: Zřejmě ano. 

 P. Vrátil sdělil svůj postřeh ohledně výběrového řízení na zhotovitele hasičské 

zbrojnice v Hradišti na Písku. Z jeho pohledu je podezřelé, že zakázku získala firma, 

která získala také zakázku nadstavby MŠ Staré Hradiště. Dále se dotázal, zda bylo 

uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele výstavby hasičské zbrojnice v Hradišti  

na Písku.  

 Pozn. Výběrové řízení na zhotovitele stavby hasičské zbrojnice bylo uskutečněno 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
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 Dále se p. Vrátil omluvil zastupitelům za propagaci strany Lepší volba  

na internetových stránkách TJ Sokol Staré Hradiště. 

 Poslední dotaz byl ohledně užívání pronajatých garáží v budově čp 185 ve Starém 

Hradišti (pošta). Zda jsou užívány v souladu s kolaudačním rozhodnutím a zda  

je známo, co se v těchto prostorách skladuje. 

 Odpověď: Ano. 

 

 

Závěr zasedání 

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 20.36 hod. zasedání  

ZO ukončil. 
 

Zapsal:  Václav Janovský  
 

Ověřovatelé:  Ing. Radek Kacetl a Bc. Jakub Králík 
 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář 

  

 
 

Veškeré přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ ve Starém Hradišti. 

 


