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Zápis č. 6 ze dne 26. 6. 2019 

Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště 

konaného dne 26. 6. 2019 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti 

 

 

Přítomni: 

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

Václav Janovský, Lucie Kotrčová, Bc. Jakub Králík, Ing. Denisa Němečková, Stanislav 

Poddaný, David Pospíšil, Ing. Alena Štilijanovová, Ing. Tomáš Weinzettl, Ing. Radek Zavadil 

 

Omluveni: 

Ing. Ondřej Bartoš, Ing. Pavlína Jedličková, Ing. Radek Kacetl, 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení 

3. Projednání a schválení bankovní instituce pro poskytnutí finančního úvěru 

4. Projednání a schválení „Smlouvy o realizaci přeložky pozemní komunikace (SO 

117.1, SO 209) 

5. Projednání a schválení „Smlouvy uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby“ Hradiště na Písku 

6. Projednání a schválení Kupní smlouvy č. D994190149 (vodní dílo – hráz, pozemky 

pod cyklostezkou) 

7. Projednání a nabídky „Rekonstrukce klubovny na st. p. č. 272 

8. Projednání a schválení cenové nabídky PD „Sběrný dvůr Staré Hradiště“ 

9. Různé – žádost o směnu pozemků, oprava křížku v Brozanech, aplikace UZOb 

(usnesení zastupitelstva obce) 

10. Projednání a schválení pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 107/1 v k. ú. Staré 

Hradiště 

11. Rozpočtové opatření č. 5 

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. Bc. Králík vznesl námitku ohledně hlasování  

o programu předchozího zasedání. Dle jeho vyjádření s programem nesouhlasil. Místostarosta 

sdělil, že hlasování v předchozím zápise opraví. Další námitky nebyly vzneseny. 

 
Hlasování o programu: 

pro         8 

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

 

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

pro      12 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta Čermáková a Bc. Jakub Králík 
Hlasování: 

pro      12 
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Projednání a schválení bankovní instituce pro poskytnutí finančního úvěru 

ZO na základě předložených nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru  

na dofinancování stavby Kulturně společenského centra ve Starém Hradišti (viz příloha) 

pověřilo starostu dalším jednáním s Českou spořitelnou a. s., směřujícím k předložení úvěrové 

smlouvy na poskytnutí úvěru. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dalším jednáním s Českou spořitelnou a. s., 

směřujícím k předložení úvěrové smlouvy na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru  

na dofinancování stavby Kulturně společenského centra ve Starém Hradišti. 
 

Hlasování: 

pro         8 

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

 

 

Projednání a schválení „Smlouvy o realizaci přeložky pozemní komunikace  

(SO 117.1, SO 209) 

ZO po projednání schválilo Smlouvu o realizaci přeložky pozemní komunikace (SO 117.1, 

SO 209) č. ŘSD ČR: 85/2019 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (viz příloha) a starostu obce 

pověřilo podpisem smlouvy. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky pozemní komunikace 

(SO 117.1, SO 209) č. ŘSD ČR: 85/2019 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a starostu obce 

pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro        12 

 

 

Projednání a schválení „Smlouvy uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby“ Hradiště na Písku 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019004/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s. (viz 

příloha) a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy. 

 

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

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019004/SOBS VB/1 s ČEZ Distribuce, 

a. s. a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro        12 
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Projednání a schválení Kupní smlouvy č. D994190149 (vodní dílo – hráz, pozemky pod 

cyklostezkou) 

ZO projednalo návrh kupní smlouvy na prodej pozemků pod vodní hrází v Brozanech (viz 

příloha). ZO poté schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 383 o výměře 75m
2
,  

p. č. 386 o výměře 300m
2
, p. č. 387 o výměře 75m

2 
a p. č. 404 o výměře 1567m

2
 v k. ú. 

Brozany nad Labem pro Povodí Labe, státní podnik. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 383  

o výměře 75m
2
, p. č. 386 o výměře 300m

2
, p. č. 387 o výměře 75m

2 
a p. č. 404 o výměře 

1567m
2
 v k. ú. Brozany nad Labem pro Povodí Labe, státní podnik. 

 

Hlasování: 

pro        12 

 

 

Projednání a nabídky „Rekonstrukce klubovny na st. p. č. 272 

ZO se po diskuzi dohodlo, že tento bod bude projednán na následujícím zasedání. 

 

 

Projednání a schválení cenové nabídky PD „Sběrný dvůr Staré Hradiště“ 

ZO po projednání uložilo místostarostovi předložit dvě varianty řešení sběrného dvora 

v novém umístění v souladu se změnou č. 2 územního plánu obce. 1. varianta: ukládání pouze 

bioodpadu. 2. varianta: ukládání veškerého odpadu včetně nebezpečného. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi předložit dvě varianty řešení sběrného 

dvora v novém umístění v souladu se změnou č. 2 územního plánu obce. 
 

Hlasování: 

pro        11 

proti  1 (V. Janovský) 

 

 

Projednání a schválení pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 107/1 v k. ú. Staré 

Hradiště 

ZO po projednání schválilo pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 107/1 v k. ú.  

Staré Hradiště (viz příloha). 
 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 107/1  

v k. ú. Staré Hradiště. 
 

Hlasování: 

pro        12 
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Rozpočtové opatření č. 5 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5 (viz příloha), které  

po projednání ZO schválilo.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 
 

Hlasování: 

pro        10 

zdržel  2 (Bc. Králík, p. Poddaný) 

 

 

Různé 

 Informace starosty obce 

Starosta obce informoval o výkonu opatrovnictví pro občana obce, vložení majetku (tlaková 

kanalizace Hrobice – Staré Hradiště) do společnosti VaK Pardubice a. s., demolici objektu čp 

28 ve Starém Hradišti (výstavba kulturně společenského centra) a o volně pobíhajících psech 

v obci. Dále požádal zastupitele o příspěvky do obecního zpravodaje s termínem do 1. 7.  
 

 Žádost o směnu pozemků 

Starosta přednesl žádost manželů Moravcových o směnu pozemků v k. ú. Brozany nad Labem 

(viz příloha). Jedná se směnu pozemku p. č. 647/1 za pozemek p. č. 103/2. ZO danou žádost 

neschválilo. 
Hlasování o směně pozemků: 

Pro  0 

Proti  12 

 

 Oprava křížku v Brozanech 

ZO byly přeloženy dvě cenové nabídky na opravu křížku v Brozanech (viz příloha). 

Vzhledem k finanční náročnosti bylo ZO odsouhlaseno podání žádosti o dotaci.  

 

 Aplikace UZOb (usnesení zastupitelstva obce) 

Místostarosta představil aplikaci UZOb. Jedná se o aplikaci usnadňující přípravu podkladů, 

následně zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce. ZO poté schválilo pořízení této 

aplikace dle cenové nabídky (viz příloha). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, pořízení aplikace UZOb dle cenové nabídky  

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 

pro        12 

 

 Bezúplatný převod vysílaček 

ZO po projednání schválilo bezúplatný převod dvou ks digitálních CH vysílaček z HZS 

Pardubického kraje na Obec Staré Hradiště. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod dvou ks digitálních CH vysílaček 

z HZS Pardubického kraje na Obec Staré Hradiště. 
 

Hlasování: 

pro        12 

 

https://www.stare-hradiste-obec.cz/assets/File.ashx?id_org=15436&id_dokumenty=87188
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Závěr zasedání 

Návrhová komise přednesla souhrn usnesení a starosta obce v 19.55 hod. zasedání  

ZO ukončil. 

 

 
 

Zapsal:  Václav Janovský  
 

Ověřovatelé:  Mgr. Markéta Čermáková a Bc. Jakub Králík 
 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář 

  

 
 

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

 


