1/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 4.2.2016
v Bezděkově od 18.00 hodin.

Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela,
Rolníková Jana, Krliš Václav, Braun Petr
Přítomní z řad veřejnosti: 4 občané
Zapisovatel zápisu: Tesařová Alžběta
Jednání řídil: Ladmanová Jaroslava-starostka obce

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka obce určila ověřovateli zápisu pí. Danielu Benešovou a p. Petra Brauna
a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2/ Schválení programu:
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněné na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala
starostka obce možnost vyjádřit se přítomným občanům, po té dala hlasovat o návrhu
programu.

Program:
1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 8/2015
5/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
6/ Dodatky č. 70-74 ke smlouvě o zabezpečení likvidace odpadů s fa. Rumpold.
7/ Různé
8/ Diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Usnesení č. 62 bylo schváleno.

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů
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3/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Po schválení programu proběhla kontrola plnění minulého usnesení zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání č. 6/2015.
4/ Rozpočtové opatření č. 8/2015
Zastupitelstvu obce bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření č.8/2015 ze dne
9.12.2015. Toto opatření navrhl a sestavil finanční výbor spolu s účetní obce a schválila jej
starostka obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č.8/2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Usnesení č. 63 bylo schváleno.

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

5/ Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání „Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona číslo 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2015“. Po
projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2015“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Usnesení č. 64 bylo schváleno.

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

6/ Dodatky č. 70-74 ke smlouvě o zabezpečení likvidace odpadů s fa. Rumpold
Zastupitelstvu obce Hradiště byly předloženy k projednání a schválení dodatky č. 70, 71, 72,
73 a 74 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro obec Hradiště uzavřené s firmou RUMPOLD Plzeň. Po projednání
bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 70, 71, 72, 73 a 74 ke smlouvě o
zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
obecHradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Usnesení č. 65 bylo schváleno.

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů
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7/ Různé
a) Dne 4.1.2016 došlo na OÚ Hradiště oznámení o vstřícném kroku Římskokatolické
farnosti Kadov u Blatné . Dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání státu
s církvemi a náboženskými společnostmi měla být část historického majetku, která je
v současné době ve vlastnictví Obce Hradiště, vrácena
naturální restitucí.
Římskokatolická farnost Kadov u Blatné se rozhodla nepodat žalobu na určení
vlastnického práva státu k nemovitostem ve vlastnictví Obce Hradiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště bere na vědomí rozhodnutí Římskokatolické farnosti Kadov u
Blatné nepodat žalobu na určení vlastnického práva státu k nemovitostem ve vlastnictví
Obce Hradiště.

b) Byla projednávána „Smlouva o dílo č. 017/2016“ k výkonu funkce odborného
zástupce provozovatele dle § 12 vyhl. Č. 428/2001 Sb. v platném znění s firmou
Sekolab s.r.o., Heyrovského 30, Plzeň. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu o dílo č. 017/2016“ s firmou Sekolab
s.r.o., Plzeň na výkon funkce odborného zástupce provozovatele dle § 12 vyhl. Č. 428/2001
Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Usnesení č. 66 bylo schváleno.

Proti: 0 hlas

Zdrželi se: 0 hlasů

c) Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana J. Houdka o příspěvek na provoz
pojízdné prodejny na rok 2016 v celkové částce 7.400,-Kč a návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny v roce 2016 panu J.
Houdkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku panu J. Houdkovi na provoz
pojízdné prodejny na rok 2016 v celkové částce 7.400,-Kč a veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace panu J. Houdkovi na provoz pojízdné prodejny v roce 2016 a pověřuje
starostku obce k uzavření této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro : 6 hlasů
Usnesení č. 67 bylo schváleno.

Proti: 1

hlasů

Zdrželi se : 0 hlasů

d) Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání žádost Plzeňského kraje o poskytnutí
příspěvku v celkové částce 4.220,-Kč k zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje, konkrétně na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům
v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a smlouva o poskytnutí účelové dotace v celkové
částce 4.220,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2016. Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje poskytnutí příspěvku v celkové částce 4.220,-Kč
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016.
Výsledek hlasování: Pro : 7 hlasů
Usnesení č. 68 bylo schváleno.

Proti: 0

hlasů

Zdrželi se : 0 hlasů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v celkové částce 4.220,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2016 a pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro : 7 hlasů
Usnesení č. 69 bylo schváleno.

Proti: 0

hlasů

Zdrželi se : 0 hlasů

e) Starostka obce seznámila přítomné s mezinárodní akcí „Vlajka pro Tibet“. Po té dala
hlasovat o tom, zda se Obec Hradiště do této akce zapojí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště neschvaluje zapojení Obce Hradiště do mezinárodní akce
„Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: Pro : 0 hlasů
Usnesení č. 70 nebylo schváleno.

Proti: 7 hlasů

Zdrželi se : 0 hlasů

f) Dále starostka obce předložila zastupitelstvu obce ke schválení „Smlouvu č. 00612016
o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu B-Obnova lesního porostu v rámci
dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020“ na částku 9.900,-Kč.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje „Smlouvu č. 00612016 o poskytnutí účelové dotace
z dotačního titulu B-Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora
hospodaření v lesích 2014-2020“ a přijetí dotace v částce 9.900,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro : 7 hlasů
Usnesení č. 71 bylo schváleno.

Proti: 0

hlasů

Zdrželi se : 0 hlasů

g) Obec nechala vyrobit 50 kusů medailí se znakem Obce Hradiště. Na zasedání bylo
projednáváno přidělování (darování) občanům. Starostka obce vyzvala přítomné
zastupitele k podání návrhů jak tyto medaile přidělovat a vytvořit pravidla pro
přidělování. Z vybraných námětů bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
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h) Zastupitelstvo obce projednalo projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace
víceúčelové nádrže“ v k. ú. Hradiště u Kasejovic, p. č. 108. K předložené dokumentaci
nebyly vzneseny námitky.

i) Starostka obce podala informaci o porušeném a ucpaném vedení kanalizačního potrubí
u č.p. 62 v Hradišti.

8/ Diskuse
a) P. Braun- předložil k posouzení prospekt na solární panel.na odvětrání budovy. Navrhl
pořízení tohoto panelu do budovy OÚ a umístění do bývalé kotelny. Tím by docházelo
k odvětrání a snížení vlhkosti v tomto objektu.
- Dále předložil materiály o projíždění nákladní automobilové dopravy obcí Hradiště.
Navrhl zaslání písemné žádosti na KÚPK odbor dopravy o opravu státních
komunikací a omezení provozu kamionové dopravy v Obci Hradiště a tyto
materiály k žádosti připojit.
- Poukázal na špatné přidělování dřeva z obecních lesů. Navrhl vypracovat podmínky a
pravidla pro přidělování dřeva z obecních lesů pro zájemce z řad občanů obce.
- Upozornil na nutnost ořezání křoví a porostů kolem obecních komunikací a polních
cest.
- Vyzval přítomné, aby si žádali o dotace na nové kotle na vytápění z programu
„Kotlíkové dotace“.
b) Starostka obce podala informaci o „Kotlíkových dotacích“.
c) Pí. Vlková- poukázala na napadané listí ze stromů u č.p.7 v Zahorčičkách, které
ucpává kanál. Majitel nemovitosti by měl listí odklidit.
d) P. Novák - vznesl dotaz na realizaci kulturního centra v Bezděkově. Zda by se mohlo
na základě již zpracovaného projektu na KC žádat znovu o dotace.
- Dále konzultoval provedenou opravu veřejného osvětlení v Bezděkově.
e) P. Suda – poukázal na nutnost ořezání kaštanů v Bezděkově, které zasahují do el.
vedení.
- Dotaz na řešení ošetření vzrostlé vrby na návsi v Bezděkově. Je nutno oslovit majitele
pozemku, na kterém se vrba nachází, aby situaci řešil. Majitel bude písemně vyzván
k provedení nápravy.

Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a po té ukončila jednání v 19.55 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Přehled hlasování ZO
3) Rozpočtové opatření č.8/2015
4) Sdělení o sebeomezení
5) Podklady o projíždění nákladní automobilové dopravy obcí Hradiště.

Zápis byl vyhotoven dne 10.2.2016
Zapisovatel: ………………………………………………..

Ověřovatelé:

.............................................. dne 10.2.2016
.............................................. dne 10.2.2016

Starostka:
Místostarosta:

................................................ dne 10.2.2016
……………………………….. dne 10.2.2016
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