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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 11 Zastupitelstva obce Staré Hradiště

konané dne 26. 2. 2020 v zasedací místnost Obecního úřadu ve Starém Hradišti od 17:00 hod.

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

Doba jednání: 17.00 - 19.56 hod.
Přítomno: 12 (Ing. Zavadil 17.23 - 19.02 hod., Ing. Weinzettl odchod 19.37 hod., L.

Kotrčová nepřítomna 19.10 - 19.12 hod.)
Omluveni: Mgr. Čermáková, Ing. Němečková, D.Pospíšil
Neomluveni:
Předsedající: Ing. Miroslav Čepčář
Zapisovatel*: Václav Janovský
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavlína Jedličková, Ing. Radek Kacetl

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

Program

Zahájení1.
Kontrola usnesení2.
Kulturně společenské centrum – změnové listy - projednání3.
Rozpočtové opatření č. 24.
Projednání a schválení nájemní smlouvy – nebytové prostory v Brozanech5.
Neinvestiční dotace na obnovu včelích úlů6.
Schválení uzavírání DPP se zastupiteli7.
Pravidla pronájmu nebytových prostor budovy čp 7 Brozany8.
Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu cyklostazky Staré Hradiště - Hradiště na Písku9.
Plán účetních odpisů10.
Různé – informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r 201911.
Závěr12.

1. Zahájení
Starosta obce Ing. Miroslav Čepčář zahájil zasedání Zastupitelstva obce (ZO) Staré Hradiště v 17.00 hod.
Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce. 3 členové se omluvili. Ing. Zavadil
oznámil pozdější příchod. Starosta určil složení návrhové komise (Lucie Kotrčová a Ing. Tomáš Weinzettl) a
ověřovatele  zápisu  (Ing.  Pavlínu  Jedličkovou  a  Ing.  Radka  Kacetla  ).  Poté  přednesl  program  zasedání,
který místostarosta navrhl doplnit  o body 8, 9 a 10. Takto doplněný program byl jednomyslně schválen.
Zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřen a nebyly proti jeho obsahu vzneseny připomínky.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Program zasedání zastupitelsva obce.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 32/11/2020 bylo schváleno.
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2. Kontrola usnesení

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Kulturně společenské centrum - změnové listy - projednání
blok 3-1

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo záměr na vybudování prostor pro gastro provoz v KSC a
starostu pověřilo provedením výběrového řízení na zhotovitele formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje záměr na vybudování prostor pro gastro provoz v KSC a
starostu pověřuje provedením výběrového řízení na zhotovitele formou jednacího řízení bez uveřejnění
(JŘBU). 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 4 (Bartoš, Kacetl, Králík, Poddaný) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 33a/11/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

blok 3-2
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu jednáním se zhotovitelem a předložením smlouvy o dílo na vybudování
gastro provozu v objektu KSC na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  pověřuje  starostu  obce  jednáním se  zhotovitelem a  předložením
smlouvy o dílo na vybudování gastro provozu v objektu KSC na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Bartoš, Kacetl, Králík, Poddaný)

Usnesení č. 33b/11/2020 bylo schváleno.

blok 3-3
Zastupitelstvo obce po projednání uložilo starostovi zajistit odbornou revizi položkového rozpočtu části stavby
gastro v objektu KSC ve Starém Hradišti,  kterou provede stavební a autorský dozor stavby (TDS a AD)
s termínem do 13. 3. 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště ukládá starostovi obce zajistit odbornou revizi položkového rozpočtu
části stavby gastro v objektu KSC ve Starém Hradišti, kterou provede stavební a autorský dozor stavby
(TDS a AD) s termínem do 13. 3. 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Bartoš, Kacetl, Králík, Poddaný)

Usnesení č. 33c/11/2020 bylo schváleno.

blok 3-4
Zastupitelstvo obce se po diskuzi ohledně výstavby KSC usneslo v pokračování výstavby KSC včetně gastro
provozu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje pokračování ve výstavbě KSC včetně gastro provozu.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Bartoš, Kacetl, Králík, Poddaný)

Usnesení č. 33d/11/2020 bylo schváleno.
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blok 3-5
Zastupitelstvo obce uložilo předsedovi stavební komise pravidelné předkládání zpráv zastupitelům o stavu 
stavby KSC k poslednímu dni každého měsíce ve struktuře:

změnové listy●

prostavěnost●

postup prací a plnění harmonogramu●

incidenty●

Zprávy budou zasílány na emailové adresy zastupitelů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  ukládá  předsedovi  stavební  komise  pravidelné  předkládání  zpráv
zastupitelům o stavu  stavby KSC k poslednímu dni každého měsíce ve struktuře:

změnové listy●

prostavěnost●

postup prací a plnění harmonogramu●

incidenty●

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

Usnesení č. 33e/11/2020 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č. 2
Místostarosta přednesl rozpočtové opatření č. 2 (viz příloha). Předložené opatření nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Bartoš, Kacetl, Králík, Poddaný)

Návrh usnesení nebyl přijat.
Přílohy:

RO_č.2

5. Projednání a schválení nájemní smlouvy – nebytové prostory v Brozanech
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo nájemní smlouvu (viz příloha) na pronájem nebytových
prostor v Brozanech čp 126 (bývalá hasičská zbrojnice) a starostu pověřilo jejím podpisem .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  nájemní  smlouvu  na  pronájem  nebytových  prostor
v Brozanech čp 126 (bývalá hasičská zbrojnice) a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 34/11/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

6. Neinvestiční dotace na obnovu včelích úlů
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce pro včelaře,
kteří mají trvale umístěna včelstva v katastru obce Staré Hradiště (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  Podmínky pro  poskytování  dotace  z  rozpočtu  obce pro
včelaře, kteří mají trvale umístěna včelstva v katastru obce Staré Hradiště.
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Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 35/11/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

Včelaři podmínky dotace 20, Vyúčtování včelaři

7. Schválení uzavírání DPP se zastupiteli
Zastupitelstvo  obce  projednalo  možnost  uzavírání  dohod  o  provedení  práce  se  zastupiteli  obce
Staré Hradiště na  funkční volební období 2018 - 2022. Z následné diskuze vyplynulo, že veškeré dohody
tohoto typu budou schvalovány zastupitelsvem obce. O usnesení se tak nehlasovalo.

8. Pravidla pronájmu nebytových prostor v budově čp 7 v Brozanech
blok 8-1

Zastupitelstvo  obce  revokovalo  usnesení  č.  31/c/10/2020 o  pronájmu nebytových prostor  v  budově čp  7
v Brozanech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště revokuje usnesení č. 31/c/10/2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Bartoš, Králík)

Usnesení č. 36a/11/2020 bylo schváleno.

blok 8-2
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo Pravidla pronájmu nebytových prostor v budově čp 7
v Brozanech, jejichž součástí je i výše úhrady denního pronájmu (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Staré  Hradiště  schvaluje  Pravidla  pronájmu  nebytových  prostor  v  budově  čp  7
v Brozanech.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Bartoš, Králík)

Usnesení č. 36b/11/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

Pravidla pronájmu nebytových prostor v

9. Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo cenovou nabídku firmy PRODIN a.s. na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezky Staré Hradiště - Hradiště na Písku (viz příloha).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje cenovou nabídku firmy PRODIN a.s. na zpracování žádosti
o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezky Staré Hradiště - Hradiště na Písku.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 37/11/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

10. Plán účetních odpisů
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo plán účetních odpisů obce Staré Hradiště (viz příloha)
na rok 2020, a to:
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Dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 39.576 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.805.387 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Plán účetních odpisů obce Staré Hradiště na rok 2020.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 38/11/2020 bylo schváleno.

11. Různé – informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
blok 11-1

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Starosta obce informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Sdělil, že při kontrole nebyly
zjištěny žádné nedostaky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 11-2
Sběrný dvůr Staré Hradiště

Starosta obce informoval o probíhajícím jednání o odkupu pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Staré Hradiště pro
potřeby výstavby sběrného dvora. V současné době se čeká na odhad prodejní ceny pozemku. Také připomněl,
že výstavba bude probíhat bez dotačního příspěvku.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 11-3
Veřejné osvětlení Staré Hradiště - Pardubice

Starosta obce informoval o schůzce s primátorem města Pardubice ohledně výstavby veřejného osvětlení mezi
Starým Hradištěm a Pardubicemi. Na předchozích schůzkách byla domluvena finanční spoluúčast na této
stavbě. Dle vyjádření primátora, nejsou finanční prostředky ze strany města prozatím na tuto stavbu vyčleněny.
Stavební povolení již obec Staré Hradiště zajistila v předchozím roce.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 11-4
Stav účtů k 31. 1. 2020

ČNB 18 000 220,01 Kč

ČS  10 952 266,31 Kč
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Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 11-5
Termíny zasedání ZO 2020
Termíny zasedání Zastupitelstva obce
 Starého Hradiště na rok 2020
    
 měsíc den  
 leden   
 únor 26  
 březen   
 duben 8  
 květen 20  
 červen 24  
 červenec   
 srpen   
 září 9  
 říjen   
 listopad 11  
 prosinec 16  
    
Veškerá zasedání začínají v 17 hod.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

blok 11-6
KSC Staré Hradiště - přístavba šaten a univerzálního hřiště

Zastupitelstvo  obce  se  seznámilo  s  cenovou  nabídkou  Ing.  arch.  Mudruňky  na  vypracování
projektové dokumentace přístavby šaten a univerzálního hřiště (viz příloha). Zastupitelstvo obce prozatím
souhlasí s vytvořením připojovacích bodů energií k budoucí stavbě.

Přílohy:
Situace, Půdorys,

blok 11-7
Budova pošty Staré Hradiště

Místostarosta informoval o závadě na budově čp 185 ve Starém Hradišti (pošta). Vnější omítka nad hlavním
vchodem do budovy je vlivem počasí poničená a vzniklými prasklinami zatéká do bytu v 1. NP. Prozatím bylo
učiněno  provizorní  opatření  formou  odstranění  porušené  omítky.  Po  vyschnutí  bude  provedeno
opětovné  natažení  vnější  omítky  a  celková  obnova  fasádní  barvou.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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blok 11-8
Kontrola MVČR

Starosta obce informoval o uskutečněné kontrole obce pracovníky MVČR. Zpráva o výsledku bude zaslána
zastupitelům na jejich emailové adresy.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

12. Závěr
Návrhová komise přednesla souhrn přijatých usnesení. Poté starosta obce v 19.56 hod. zasedání ZO ukončil.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Ing. Pavlína Jedličková   ............................................................

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

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

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

 
Datum vyhotovení:


