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Zápis č. 5 ze dne 13. 5. 2019 

Zápis č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště 

konaného dne 13. 5. 2019 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, Ing. Denisa Němečková, Stanislav Poddaný,  

Ing. Alena Štilijanovová, Ing. Tomáš Weinzettl,  

 

Omluveni: 

Ing. Ondřej Bartoš, David Pospíšil, Ing. Radek Zavadil 

 

 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Projednání a schválení výběru firmy na demolici nemovitosti čp 28 ve Starém Hradišti 

4. Projednání a schválení výběru TDS a koordinátora BOZP na stavbu kulturně 

společenského centra 

5. Projednání a schválení smlouvy o dílo na stavbu kulturně společenského centra 

6. Projednání a schválení pronájmu obecního pozemku ve Starém Hradišti 

7. Projednání a schválení smlouvy na koupi pozemku v Hradišti na Písku 

8. Rozpočtové opatření č. 4 

9. Projednání a schválení výběru firmy na zhotovení povrchu hřiště v Hradišti na Písku – 

Amálka 

10. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

11. Různé - žádost 

12. Závěr 

 
   

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

v 17.00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce. 

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

zasedání, který navrhl doplnit o bod č. 10. Takto doplněný program byl schválen. 

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

 
Hlasování o programu: 

pro        11 

proti 1(Bc. Králík) 

 

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

pro      12 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Denisa Němečková a Ing. Pavlína Jedličková 
Hlasování: 

pro      12 
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Projednání a schválení výběru firmy na demolici nemovitosti čp 28 ve Starém Hradišti 

ZO projednalo a následně schválilo výběr firmy na demolici budovy čp 28 ve Starém Hradišti, 

a to firmu RONING, s.r.o. a starostu pověřilo podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy na demolici budovy čp 28 ve Starém 

Hradišti, a to firmu RONING, s.r.o. a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro         9 

proti 2 (Bc. Králík, Ing. Kacetl) 

zdržel 1 (p. Poddaný) 

 

V rámci tohoto bodu ZO projednalo a následně schválilo výběr firmy na koordinátora BOZP 

demolice objektu čp 28 ve Starém Hradišti, a to firmu HASTEX & HASPR s.r.o. a starostu 

pověřilo podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr koordinátora BOZP na demolici objektu čp 28, 

a to firmu HASTEX & HASPR  s.r.o. a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro         8 

zdržel 4 (Bc. Králík, Ing. Kacetl, Ing. Němečková, p. Poddaný) 

 

 

Projednání a schválení výběru TDS a koordinátora BOZP na stavbu kulturně 

společenského centra 

ZO projednalo a následně schválilo výběr firmy na koordinátora BOZP stavby kulturně 

společenského centra ve Starém Hradišti, a to firmu SERVISING s.r.o. a starostu pověřilo 

podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy na koordinátora BOZP stavby kulturně 

společenského centra ve Starém Hradišti, a to firmu SERVISING s.r.o. a starostu pověřuje 

podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování: 

pro         8 

proti 4 (Bc. Králík, Ing. Kacetl, Ing. Němečková, p. Poddaný) 

 

ZO dále projednalo a následně schválilo výběr technického dozoru stavebníka (TDS)  

na stavbu kulturně společenského centra ve Starém Hradišti, a to p. Petra Plachého a starostu 

pověřilo podpisem smlouvy o dílo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr TDS na stavbu kulturně společenského centra 

ve Starém Hradišti, a to p. Petra Plachého a starostu pověřuje podpisem smlouvy o dílo. 
 

Hlasování: 

pro         8 

proti 4 (Bc. Králík, Ing. Kacetl, Ing. Němečková, p. Poddaný) 
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Projednání a schválení smlouvy o dílo na stavbu kulturně společenského centra 

ZO projednalo a následně schválilo smlouvu o dílo na stavbu kulturně společenského centra 

ve Starém Hradišti s firmou MARHOLD a. s. a starostu pověřilo podpisem smlouvy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na stavbu kulturně společenského 

centra ve Starém Hradišti s firmou MARHOLD a. s. a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro         8 

proti 4 (Bc. Králík, Ing. Kacetl, Ing. Němečková, p. Poddaný) 

 

 

Projednání a schválení pronájmu obecního pozemku ve Starém Hradišti 

ZO projednalo a následně schválilo vyhlášení záměru na pronájem části oploceného pozemku 

p. č. 107/1 v k. ú. Staré Hradiště.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části oploceného 

pozemku p. č. 107/1 v k. ú. Staré Hradiště. 
 

Hlasování: 

pro        11 

zdržel  1 (Bc. Králík) 

 

 

Projednání a schválení smlouvy na koupi pozemku v Hradišti na Písku 

ZO projednalo a následně schválilo kupní smlouvu (viz příloha) na pozemek p. č. 607/16  

v k. ú. Brozany nad Labem o výměře 164 m
2
. Jedná se o část pozemku odděleného  

z p. p. č. 607/11 v k. ú. Brozany nad Labem. ZO pověřilo starostu podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 607/16  

v k. ú. Brozany nad Labem o výměře 164 m
2
 a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: 

pro        12 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 4 (viz příloha), které  

po projednání ZO schválilo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 
 

Hlasování: 

pro        11 

zdržel  1 (Bc. Králík) 

 

 

 

https://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87113
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Projednání a schválení výběru firmy na zhotovení povrchu hřiště v Hradišti na Písku – 

Amálka 

ZO projednalo a následně schválilo výběr zhotovitele povrchu hřiště v Hradišti na Písku – 

Amálka, a to firmu M3 Bau, s.r.o. a starostu pověřilo podpisem smlouvy.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele povrchu hřiště v Hradišti na Písku 

– Amálka, a to firmu M3 Bau, s.r.o. a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro         8 

proti 2 (Bc. Králík, Ing. Kacetl) 

zdržel 2 (Ing. Němečková, p. Poddaný) 

 

 

Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

ZO projednalo a následně schválilo smlouvu (viz příloha) o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova a starostu pověřilo podpisem smlouvy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova a starostu pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro        12 

 

 

 

 

Různé 

 Finanční příspěvky 

ZO projednalo a následně schválilo finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na Den dětí, který 

se uskuteční ve Starém Hradišti. Dále schválilo, úhradu nákladů na dopravu děti MŠ Staré 

Hradiště na školu v přírodě. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na Den dětí, 

který se uskuteční ve Starém Hradišti. 
 

Hlasování: 

pro        12 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů na dopravu děti MŠ Staré Hradiště 

na školu v přírodě. 
 

Hlasování: 

pro        12 
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 Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací, chodníků, cyklostezek 

a ostatních ploch a provádění výkopů a zásypů pro inženýrské sítě v obci Staré Hradiště 

ZO projednalo a následně schválilo směrnici „Zásady a technické podmínky pro zásahy  

do povrchů komunikací, chodníků, cyklostezek a ostatních ploch a provádění výkopů  

a zásypů pro inženýrské sítě v obci Staré Hradiště“ (viz příloha). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici „Zásady a technické podmínky pro zásahy 

do povrchů komunikací, chodníků, cyklostezek a ostatních ploch a provádění výkopů a zásypů 

pro inženýrské sítě v obci Staré Hradiště“. 
 

Hlasování: 

pro         8 

proti 4 (Bc. Králík, Ing. Kacetl, Ing. Němečková, p. Poddaný) 

 

Závěr zasedání 

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 18.41 hod. zasedání  

ZO ukončil. 

 

 
 

Zapsal:  Václav Janovský  
 

Ověřovatelé:  Ing. Denisa Němečková a Ing. Pavlína Jedličková 
 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář 

  

 
 

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

 

https://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87130

