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Obec Staré Hradiště
Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště
tel.č.: 466 415 695 | e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz

Z Á P I S
zasedání číslo 8 Zastupitelstva obce Staré Hradiště

konané dne 13. 11. 2019 v zasedací místnost Obecního úřadu ve Starém Hradišti od 18:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání: 18.00 - 21.46
Přítomno: 13 (18.08 příchod p. Poddaný, 19.54 odchod Ing. Němečková)
Omluveni: 2 (Ing. Bartoš, p. Pospíšil)
Neomluveni:
Předsedající: Ing. Miroslav Čepčář
Zapisovatel*: Václav Janovský
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta Čermáková, Ing. Radek Kacetl

*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
blok 1-1

Starosta obce Ing. Miroslav Čepčář zahájil zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Staré Hradiště v 18.00 hod.
Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce a 3 jsou omluveni. Určil složení
návrhové komise (Lucie Kotrčová a Ing. Tomáš Weinzettl) a ověřovatele zápisu (Mgr. Markéta Čermáková a
Ing. Radek Kacetl). Poté přednesl program zasedání. ZO následně rozhodlo vyjmout část týkající se projektové
dokumentace Kulturně společenského centra z  bodu "Různé"  a  projednat  ji  jako samostaný bod.  Takto
upravený program byl jednomyslně schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Program zasedání.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/8/2019 bylo schváleno.

blok 1-2

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

2. Kontrola usnesení

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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3. Zpráva Finančního výboru
Zprávu přednesl předseda FV Ing. Radek Zavadil (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

4. Zpráva Kontrolního výboru
Zprávu KV přednesla Mgr. Markéta Čermáková (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

5. Projednání a schválení „Změny č. 2 ÚP Staré Hradiště“
Starosta obce vyzval zastupitele k připomínkám k Návrhu na vydání změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště
(viz příloha). ZO bez připomínek Návrh změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště schválilo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje „Zastupitelstvo obce Staré Hradiště, příslušné podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § § 55 a ve spojení s § 54 stavebního
zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště a s jeho odůvodněním,I.
ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště neníII.
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště,III.
se rozhodlo vydat změnu č. 2 územního plánu Staré Hradiště formou opatření obecné povahy, které tvoříIV.
přílohu tohoto usnesení.“.

Změnu územního plánu obce Staré Hradiště č. 2.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Králík)

Usnesení č. 9/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

Z2 ÚP SH k Vydání 2019_11,

6. Projednání a schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě nájmu prostor sloužících k
podnikání“
Jedná se o pronájem prostor sloužících k podnikání v nově budovaném Kulturním a společenském centru ve
Starém Hradišti.

Starosta sdělil, že záměr na pronájem daných prostor byl zadán realitní kanceláři a současně také zveřejněn na
webových stránkách obce  a úřední desce. Na tento záměr  zareagovali dva zájemci. Jeden projevil zájem o 1/3
a druhý o celý nabízený prostor. ZO poté projednalo přiloženou nájemní smlouvu o smlouvě budoucí, do které
doplnilo údaje o budoucím nájemci a celkovou výměru prostor k pronájmu. Poté takto doplněnou smlouvu
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schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  Smlouvu  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  v
budově KSC čp 28 ve Starém Hradišti s panem *** a stostu pověřuje podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 2 (Němečková, Poddaný) / Zdrželi se: 2 (Kacetl, Králík)

Usnesení č. 10/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

7. Projednání a schválení „Smlouvy o upsání akcií“
ZO po projednání schválilo  Smlouvu o upsání akcií s Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. (viz příloha). Jedná
se o upsání akcií za ifrastrukturní majetek (část tlakové kanalizace Hrobice - Staré Hradiště) v celkové hodnotě
7 990 370 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Smlouvu o upsání akcií s Vodovody a kanalizace Pardubice a.
s.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

8. Rozpočtové opatření č. 7
Návrh na rozpočtové opatření č. 7 přednesl místostarosta obce. Po upřesnění a doplnění bylo rozpočtové
opatření č. 7 (viz příloha) schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Kacetl, Králík, Němečková, Poddaný)

Usnesení č. 12/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

RO č. 7-19

9. Projednání a schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
ZO po projednání schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na přeložku kabelů metalické sítě č. CETIN-2019/007 s
Čekou telekomunikační infrastrukturou a. s. (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. CETIN-
2019/007 s Čekou telekomunikační infrastrukturou a. s. 

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

10. Projednání nabídky na zpracování „Ideové studie urbanistického řešení – Staré
Hradiště – centrum“
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ZO projednalo cenovou nabídku ing. arch. Pavla Mudruňky na zpracování „Ideové studie urbanistického řešení
– Staré Hradiště – centrum“ (viz příloha).  Po diskuzi dospělo k závěru, že tento bod bude projednán na
některém z následujících zasedání ZO.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

11. Projednání nabídky na zpracování „Studie rekonstrukce veřejných ploch a
obnovy zeleně v obcích Staré Hradiště, Hradiště na Písku a Brozany“
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo cenovou nabídku Ing. Jany Kulhánkové na zpracování
„Studie rekonstrukce veřejných ploch a obnovy zeleně v obcích Staré Hradiště, Hradiště na Písku a Brozany“

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Cenovou nabídku Ing. Jany Kulhánkové na zpracování „Studie
rekonstrukce veřejných ploch a obnovy zeleně v obcích Staré Hradiště, Hradiště na Písku a Brozany“

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

12. Projednání a schválení „Spisového řádu“
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo nový Spisový řád obce Staré Hradiště, č.j.: 1011/2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Spisový řád obce Staré Hradiště, č. j.: 1011/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

sh_novy_1-revize TW, Příloha č. 1 - Skartační plán, Příloha č 2, Příloha č. 3 - Vzor skartačního návrhu,
Příloha č 4

13. Projednání a schválení návrhu PD sběrného dvora odpadů – administrace
žádosti o dotaci

blok 13-1
Na základě závěru předchozího zasedání ZO byl zpracován návrh na vybudování sběrného dvora odpadů ve
Starém Hradišti (viz příloha). Po diskuzi, zda vybudovat sběrný dvůr s kompostárnou nebo bez kompostárny,
ZO odsouhlasilo variantu s kompostárnou. O záměru budou informováni občané v obecním zpravodaji.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  vybudování  sběrného  dvora  ve  Starém  Hradišti  dle
přiloženého návrhu, a to s kompostárnou.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 3 (Kacetl, Králík, Poddaný) / Zdrželi se: 2 (Beran , Němečková)

Usnesení č. 16a/8/2019 bylo schváleno.
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Přílohy:
Situace s odstupem

blok 13-2
Zastupitelstvo obce projednalo dvě nabídky na administraci dotace na výstavbu sběrného dvora ve Starém
Hradišti (viz příloha). Zo po projednání schválilo nabídku firmy PRODIN a. s.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Cenovou nabídku fy PRODIN a. s. na zpracování žádosti o
dotaci na projekt "Sběrný dvůr Staré Hradiště" do OPŽP.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Králík, Poddaný)

Usnesení č. 16b/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

14. KSC - změna projektu č. 1.
Zastupitelsvo obce projednalo a následně schválilo cenovou nabídku ing. arch. Pavla Mudruňky na zpracování
veřejné zakázky malého rozsahu - Kulturně společenské centrum Staré Hradiště změnu projektu č. 1. (viz
příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje nabídku ing. arch. Pavla Mudruňky na zpracování veřejné
zakázky malého rozsahu - Kulturně společenské centrum Staré Hradiště změnu projektu č. 1.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 2 (Králík, Poddaný) / Zdrželi se: 2 (Čermáková, Kacetl)

Usnesení č. 17/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

15. Různé
blok 15-1

Místostarosta informoval o probíhající výstavbě Kulturně společenského centra ve Starém Hradišti, zhotovení
umělého povrchu hřiště v areálu klubu Amálka v Hradišti na Písku a umístění nových fitness strojů v parku Na
Kratinách ve Starém Hradišti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  bere  na  vědomí  Informace  místostarosty  o  probíhající
výstavbě Kulturně společenského centra ve Starém Hradišti, zhotovení umělého povrchu hřiště v areálu
klubu Amálka v Hradišti  na Písku a umístění nových fitness strojů v parku Na Kratinách ve Starém
Hradišti.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 15-2
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2019 (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2019

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

Čerpání rozpočtu 2019
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blok 15-3
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo systém svozu separovaných odpadů, a to květen - říjen 1 x 14 dní,
listopad - duben 1 x 28 dní.

Cena za 1 svoz 10700,- Kč+DPH.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje systém svozu separovaných odpadů, a to květen - říjen 1 x 14
dní, listopad - duben 1 x 28 dní.

 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Čermáková)

Usnesení č. 18a/8/2019 bylo schváleno.

blok 15-4
Starosta  obce  přednesl  žádost  nájemkyně  bytu  v  budově  čp  185  ve  Starém  Hradišti  (viz  příloha).
Nájemkyně požádala o prominutí 3 nájmů z důvodu oprav daného bytu po zatečení vody z přívalového dešťě.
ZO dané žádosti vyhovělo. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje prominutí tří měsíčních nájmů nájemkyni bytu v čp 185 ve
Starém Hradišti pí Velinské.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18b/8/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

blok 15-5
Pí Šírová z Hradiště na Písku upozornila na neutěšenou dopravní situaci v Hradišti na Písku. ZO po diskuzi
uložilo starostovi obce projednat neutěšenou dopravní situaci v Hradišti na Písku a ve Starém Hradišti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  ukládá  starostovi  obce  projednat  neutěšenou  dopravní  situaci  v
Hradišti na Písku a ve Starém Hradišti.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 15-6
Starosta  obce  informoval  o  uskutečněné  výsadbě  ovocných  stromů podél  polní  cesty  z  ulice  K  Jarošku
ve  Starém Hradiště směrem  k obci Srch. Dále vyzval zastupitele k námětu výsadby dřevin v obci a návrhům
do rozpočtu obce na rok 2020.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

16. Závěr
Návrhová komise přednesla ve 21.46 hod. souhrn přijatých usnesení a starosta obce poté zasedání ukončil.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
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Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Mgr. Markéta Čermáková   ............................................................

Ing. Radek Kacetl   ............................................................

Starosta: Ing. Miroslav Čepčář   ............................................................

Místostarosta: Václav Janovský   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


