
1 

Zápis č. 4 ze dne 3. 4. 2019 

Zápis č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště 

konaného dne 3. 4. 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,  

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

 

Omluven: 

David Pospíšil 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Projednání a schválení celoročního hospodaření  

5. Projednání a schválení vložení infrastrukturálního majetku obce do základního kapitálu 

VaK a.s. Pardubice 

6. Projednání a delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. Pardubice 

7. Projednání a schválení zhotovitele stavby kulturně společenského centra 

8. Projednání a schválení výběrového řízení na demolici budovy čp 28 ve Starém Hradišti 

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

Staré Hradiště  

10. Projednání záměru na prodej části pozemku ve Starém Hradišti 

11. Projednání a vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku v Brozanech 

12. Projednání a schválení kupní smlouvy části pozemku v Hradišti na Písku 

13. Projednání pořízení změny č. 2 územního plánu 

14. Projednání a schválení darovací smlouvy na pozemky pro Pardubický kraj 

15. Různé – výbory, hřiště 

16. Závěr 
   

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

v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce. 

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

zasedání, který navrhl o doplnění „Projednání a schválení darovací smlouvy na pozemky pro 

Pardubický kraj“. 

Zápis z předchozího zasedání byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny připomínky. 

 
Hlasování k doplněnému programu: 

pro         11 

proti  3 (Ing. Bartoš, Bc. Králík, S. Poddaný) 

 

Návrhová komise: Mgr. Markéta Čermáková a Ing. Pavlína Jedličková 
Hlasování: 

pro      14 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Denisa Němečková a Ing. Radek Zavadil 
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. 2 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2 (viz příloha), které  

po projednání ZO schválilo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
 

Hlasování: 

pro          9 

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

 

Projednání a schválení celoročního hospodaření  

ZO projednalo a následně schválilo celoroční hospodaření obce Staré Hradiště  

(tj. závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření) za rok 2018, a to bez 

výhrad. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz příloha. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Staré Hradiště  

(tj. závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření) za rok 2018, a to bez 

výhrad. 
 

Hlasování: 

pro        14 

 

Projednání a schválení vložení infrastrukturálního majetku obce do základního 

kapitálu VaK a.s. Pardubice 

ZO projednalo a následně schválilo vložení nepeněžitého vkladu – infrastrukturálního 

majetku (kanalizace tlaková, PSOV, výtlak z PSOV, gravitační stoky, pozemky) do základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., na základě ekonomického 

protokolu, který je součástí tohoto zápisu.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vložení nepeněžitého vkladu – infrastrukturálního 

majetku (kanalizace tlaková, PSOV, výtlak z PSOV, gravitační stoky, pozemky) do základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., na základě ekonomického 

protokolu, který je součástí tohoto zápisu.  
 

Hlasování: 

pro        14 

 

 

 

 

 

http://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87072
http://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87045
http://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87044
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Projednání a delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK a.s. Pardubice 

ZO schválilo delegování starosty Ing. Miroslava Čepčáře jako delegovaného zástupce obce 

Staré Hradiště na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. konanou  

dne 23. 5. 2019. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje delegování starosty Ing. Miroslava Čepčáře jako 

delegovaného zástupce obce Staré Hradiště na valnou hromadu Vodovody a kanalizace 

Pardubice a. s. konanou dne 23. 5. 2019. 
 

Hlasování: 

pro        14 

 

 

Projednání a schválení zhotovitele stavby kulturně společenského centra 

ZO projednalo a na základě cenových nabídek výběrového řízení (viz příloha) schválilo 

zhotovitele na stavbu kulturně společenského centra – MARHOLD a. s., Motoristů 24, 

Pardubice.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele na stavbu kulturně společenského 

centra – MARHOLD a. s., Motoristů 24, Pardubice. 
 

Hlasování: 

pro          9 

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

 

 

Projednání a schválení výběrového řízení na demolici budovy čp 28 ve Starém Hradišti 

Starosta navrhl doplnit program o bod týkající se demolice budovy čp 28 ve Starém Hradišti. 

ZO doplnění programu a zahájení výběrového řízení na demolici budovy čp 28 ve Starém 

Hradišti schválilo. 
 

Hlasování o doplnění programu: 

pro          9 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výběrového řízení na demolici budovy čp 28 

ve Starém Hradišti. 
 

Hlasování: 

pro          9 

proti  5 ( Ing. Bartoš, Ing. Kacetl, Bc. Králík, Ing. Němečková, S. Poddaný) 
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Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – kabel NN – 

Staré Hradiště  

ZO projednalo a následně schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-2017077/VB/1 s ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín (viz příloha). 

 

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

č. IV-12-2017077/VB/1. 

 
Hlasování: 

pro         14 

 

Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ZO projednalo a následně schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. (viz příloha).                                 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

(Česká telekomunikační infrastruktura a. s.).                                      
 

Hlasování: 

pro         14 

 

Projednání záměru na prodej části pozemku ve Starém Hradišti 

ZO projednalo možnost vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 571/53 v k. ú. Staré 

Hradiště na základě žádosti (viz příloha). Vyhlášení záměru nebylo odsouhlaseno.                                 

 

Projednání a vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku v Brozanech 

ZO na základě vyrozumění o duplicitním zápisu vlastnictví (viz příloha) projednalo  

a následně schválilo stanovení vlastnického práva druhé osoby k nemovitosti p. p. č. 647/1  

v  k. ú. Brozany nad Labem. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v důsledku duplicitního vlastnictví nemovitosti 

 p. p. č. 647/1 v  k. ú. Brozany nad Labem stanovení vlastnického práva druhé osoby 

k nemovitosti. 
 

Hlasování: 

pro         14 

 

Projednání a schválení kupní smlouvy části pozemku v Hradišti na Písku 

ZO projednalo návrh kupní smlouvy na pozemek p. č. 607/16 v k. ú. Brozany nad Labem (viz 

příloha). Místostarosta přednesl její dodatečné doplnění o podmínky vznesené prodávajícím. 

ZO požaduje vyčíslení nákladů související s prodejem do následného jednání ZO. 
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Projednání pořízení změny č. 2 územního plánu 

ZO projednalo a následně rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) a § 55 a odst. 1 a 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 územního plánu obce 

Staré Hradiště zkráceným postupem a o jejím obsahu dle přílohy tohoto zápisu a dále určilo 

starostu Ing. Miroslava Čepčáře jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) a f) a § 55 a odst. 1 a 2 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 územního plánu 

obce Staré Hradiště zkráceným postupem a o jejím obsahu dle přílohy tohoto zápisu a dále 

určilo starostu Ing. Miroslava Čepčáře jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem. 
 

Hlasování: 

pro         13 

zdržel   1 (Bc. Králík) 

 

Projednání a schválení darovací smlouvy na pozemky pro Pardubický kraj 

ZO projednalo a následně schválilo darovací smlouvu na pozemek p. č. 954/17 v k. ú. Staré 

Hradiště a na pozemek p. č. 791/18 v k. ú. Brozany nad Labem pro Pardubický kraj  

(viz příloha) a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek p. č. 954/17  

v k. ú. Staré Hradiště a na pozemek p. č. 791/18 v k. ú. Brozany nad Labem pro Pardubický 

kraj a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro         14 

 
 

Různé 

 Záměr na pronájem garáží v Brozanech 

ZO schválilo vyhlášení záměru na pronájem obecních garáží v Brozanech. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem garáží v Brozanech. 
 

Hlasování: 

pro         14 

 

 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a chodníků 

Na základě usnesení ZO č. 3/2019. Byl předložen návrh na směrnici o zásadách a technických 

podmínkách pro zásahy do pozemků komunikací, provádění výkopů a zásypů pro inženýrské 

sítě (viz příloha). ZO požaduje vypracování vzorových řezů pro opravy komunikací  

a chodníku autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby. 

 

 Nabídka na restaurování poničeného kříže v obci Brozany 

ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na restaurování poničeného kříže v Brozanech (viz 

příloha). ZO požaduje pro srovnání další nabídku. 
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 Staré Hradiště – dostavba kanalizace 

ZO schválilo cenovou nabídku fy RECPROJEKT s. r. o. (viz příloha) na rozdělení projektové 

dokumentace stavby „Staré Hradiště – dostavba kanalizace“ na dvě samostatné projektové 

dokumentace. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku fy RECPROJEKT s. r. o.  

na rozdělení projektové dokumentace stavby „Staré Hradiště – dostavba kanalizace“ na dvě 

samostatné projektové dokumentace. 
 

Hlasování: 

pro         14 

 

 Výbory 

Ing. Bartoš podal návrh na doplnění členů Lepší volby do výborů a stavební komise 

následovně: KV - Stanislav Poddaný, FV - Ing. Ondřej Bartoš, SK - Ing. Radek Kacetl.  

Po následné diskuzi byl návrh zastupiteli Sdružení nezávislých kandidátů obcí Staré Hradiště, 

Brozany a Hradiště na Písku odmítnut. Důvody odmítnutí za Sdružení vysvětlil Ing. Radek 

Zavadil. 

 

 

Závěr zasedání 

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 19.50 hod. zasedání  

ZO ukončil. 
 

Zapsal:  Václav Janovský  
 

Ověřovatelé:  Ing. Denisa Němečková a Ing. Radek Zavadil 
 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář 

  

 
 

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

 


