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Zápis č. 3 ze dne 6. 3. 2019 

Zápis č. 3 
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště 

konaného dne 6. 3. 2019 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti 

 

 

 

Přítomni: 

Ing. Ondřej Bartoš, Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Mgr. Markéta Čermáková,  

Václav Janovský, Ing. Pavlína Jedličková, Ing. Radek Kacetl, Lucie Kotrčová,  

Bc. Jakub Králík, Ing. Denisa Němečková, Stanislav Poddaný, David Pospíšil,  

Ing. Alena Štilijanovová, Ing. Tomáš Weinzettl, Ing. Radek Zavadil 

 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Ustanovení mandátní komise 

4. Ověření mandátu 

5. Slib člena zastupitelstva 

6. Zpráva kontrolního výboru 

7. Zpráva Finančního výboru 

8. Rozpočtové opatření č. 1 

9. Projednání výsledku hospodaření MŠ za rok 2018 a žádosti převedení částky z výsledku 

hospodaření do rezervního fondu 

10. Výsledky inventarizace – projednání návrhu na vyřazení majetku 

11. Schválení odpisového plánu na rok 2019 

12. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2018 

13. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabel NN – 

Hradiště na Písku 

14. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

15. Projednání bezúplatného převodu pozemků zastavěných tělesem komunikace – schválení 

záměru 

16. Projednání koupi části pozemku v Hradišti na Písku 

17. Různé – školka, výbory, zápisy, žádosti 

18. 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, který byl jednomyslně schválen. 

 

Návrhová komise: Ladislav Beran a Lucie Kotrčová  
Hlasování: 

pro      13 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Radek Kacetl a Ing. Alena Štilijanovová 
Hlasování: 

pro      13 
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Ověření zápisu ZO č. 2 ze dne 20. 12. 2018 

Ověřovatelé zápisu nesouhlasili se zněním části zápisu týkající se bodu č. 4 (Projednání  

a schválení rozpočtu obce na rok 2019). Zapisovatel navrhl nové znění zápisu tohoto bodu, 

s kterým ověřovatelé taktéž nesouhlasili. V následné diskusi ZO uznalo navrženou změnu 

zápisu za dostačující a zápis poté s touto změnou schválilo. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ZO č. 2 ze dne 20. 12. 2018. 
 

Hlasování: 

pro          8 

proti  5 (Ing. Kacetl, Bc. Králík, Ing. Němečková, S. Poddaný, D. Pospíšil) 

zdržel  0 

 

Složení slibu Ing. Ondřeje Bartoše 

Starosta ustavil mandátovou komisi ve složení: Lucie Kotrčová, Ing. Tomáš Weinzettl 

a Ing. Radek Zavadil. 

Po ověření mandátu složil Ing. Ondřej Bartoš slib zastupitele obce Staré Hradiště „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou České republiky.“ svým podpisem 

a prohlášením, „slibuji“. 

 

Zpráva Kontrolního výboru 

Ladislav Beran přednesl Zprávu Kontrolního výboru (viz příloha). ZO vzalo tuto zprávu  

na vědomí. 

 

Na základě zprávy KV bylo uloženo Stavební komisi vypracování zásad a technických 

podmínek pro zásahy do pozemků komunikací, provádění výkopů a zásypů rýh  

pro inženýrské sítě s termínem do 31. 5. 2019. Zodpovídá předseda stavební komise. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá Stavební komisi vypracovat zásady a technické 

podmínky pro zásahy do pozemků komunikací, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 

sítě. 

 
Hlasování:  

pro   14 

proti   0 

zdržel    0 

 

Zpráva Finančního výboru 

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

na vědomí. 

 
17.17 hod. Příchod Mgr. Markéty Čermákové 
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Rozpočtové opatření č. 1 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1 (viz příloha), které  

po projednání ZO schválilo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
 

Hlasování: 

pro          8 

proti  0  

zdržel  7 ( Ing. Bartoš, Ing. Kacetl, Bc. Králík, Ing. Němečková, S. Poddaný, D. Pospíšil, Mgr. Čermáková) 

 

Projednání výsledku hospodaření MŠ za rok 2018 

ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření MŠ Staré Hradiště za rok 2018. 

Dále schválilo převedení částky 61 855,55 Kč z výsledku hospodaření do rezervního fondu 

MŠ Staré Hradiště. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Staré Hradiště za rok 2018 

a převedení částky 61 855,55 Kč z výsledku hospodaření do rezervního fondu MŠ Staré 

Hradiště. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

Výsledky inventarizace – projednání návrhu na vyřazení majetku 

ZO po projednání schválilo vyřazení položek z majetku obce ke dni 1. 1. 2019 a způsob jejich 

likvidace (viz příloha).  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení položek z majetku obce ke dni 1. 1. 2019  

dle přílohy zápisu. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

Schválení odpisového plánu na rok 2019 

ZO po projednání schválilo odpisový plán obce na rok 2019 (viz příloha).  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán obce na rok 2019. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

 

 

http://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87034
http://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87049
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Projednání a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2018 

ZO po projednání schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2018 (viz příloha).  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2018. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabel NN – 

Hradiště na Písku 

ZO po projednání schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. IV-12-2016881/VB/02 (viz příloha). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. IV-12-2016881/VB/02. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

ZO po projednání schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018324/SOBS VB/1 (viz příloha). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018324/SOBS VB/1. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

Projednání bezúplatného převodu pozemků zastavěných tělesem komunikace – 

schválení záměru 

ZO po projednání schválilo záměr na bezúplatný převod pozemků označených jako p. p. č. 

954/17 ostatní plocha – silnice v obci a k. ú. Staré Hradiště a p. p. č. 791/18 ostatní plocha – 

silnice v obci a k. ú. Brozany nad Labem. ZO poté pověřilo starostu podpisem darovací 

smlouvy na výše uvedené pozemky. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemků označených 

jako p. p. č. 954/17 ostatní plocha – silnice v obci a k. ú. Staré Hradiště a p. p. č. 791/18 

ostatní plocha – silnice v obci a k. ú. Brozany nad Labem a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 
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Projednání koupi části pozemku v Hradišti na Písku 

ZO po projednání schválilo odkoupení části pozemku p. č. 607/11 v. k. ú. Brozany nad Labem 

v šíři 4 metrů od severní hranice pozemku za cenu 1 800 Kč/m
2
. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 607/11 v. k. ú. Brozany 

nad Labem v šíři 4 metrů od severní hranice pozemku za cenu 1 800 Kč/m
2
. 

 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

 

 

Různé 

 Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  

Starosta informoval o ukončené kontrole hospodaření obce, která neshledala žádné 

nedostatky. ZO vzalo zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 na vědomí. 

 

 Územní plán obce – Změna č. 2 

ZO projednalo návrh obsahu změny č. 2 územního plánu obce (viz příloha). Vzhledem 

k rozdílným názorům na veřejně prospěšné stavby, u nichž je navrhována možnost 

vyvlastnění (cyklostezky), bylo dohodnuto, že tento návrh bude přepracován (nebude 

obsahovat vyvlastnění pozemků) a předložen na další jednání ZO. Poté ZO schválilo uzavření 

smlouvy s fyzickou osobou (Ing. J. Filipi) oprávněnou k výkonu územní plánovací činnosti  

(§ 24 odst. 1) – pořízení změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště zkráceným postupem. 

Výše odměny bude činit 18 000 Kč. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s fyzickou osobou (XXXXXXX) 

oprávněnou k výkonu územní plánovací činnosti (§ 24 odst. 1) – pořízení změny č. 2 územního 

plánu Staré Hradiště zkráceným postupem. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

 Screening – MŠ Staré Hradiště 

ZO po projednání schválilo úhradu vyšetření očního screeningu pro MŠ Staré Hradiště. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu vyšetření očního screeningu pro MŠ Staré 

Hradiště. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 
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 Žádost o finanční příspěvky 

ZO projednalo žádosti Domova pod hradem Žampach a Domova pro seniory Heřmanův 

Městec o finanční příspěvek na občany obce Staré Hradiště, kterým je poskytována celoroční 

péče (viz příloha). ZO poté schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na sociální péči pro 

každý domov. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na sociální péči ve výši 5 000 Kč  

pro Domov pod hradem Žampach a 5 000 Kč pro Domov pro seniory Heřmanův Městec. 
 

Hlasování: 

pro        15 

proti  0  

zdržel  0 

 

 Nabídka odprodeje pozemku 

Starosta přednesl nabídku odprodeje pozemku p. č. 195 v k. ú. Staré Hradiště (viz příloha). 

ZO po projednání schválilo koupi daného pozemku za maximální cenu 186 Kč/m
2
. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 195 v k. ú. Staré Hradiště  

za maximální cenu 186 Kč/m
2
. 

 

Hlasování: 

pro        13 

proti  0  

zdržel  2 (Ing. Čepčář, V. Janovský) 

 

 Aktualizace Jednacího řádu ZO 

ZO uložilo starostovi vypracovat aktualizaci Jednacího řádu ZO obce s termínem  

do 31. 5. 2019. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat aktualizaci Jednacího řádu ZO 

obce s termínem do 31. 5. 2019. 
 

Hlasování: 

pro        14 

proti  0  

zdržel  1 (Ing. Čepčář) 

 

 

Závěr zasedání 

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 20.18 hod. zasedání  

ZO ukončil. 
 

Zapsal:  Václav Janovský  
 

Ověřovatelé:  Ing. Radek Kacetl a Ing. Alena Štilijanovová 
 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář 

  

 
 

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

 


