
Obec Hradištko, Chovatelů 500, Hradištko, P§Č 152 09

Zápis č. 3/2Ot9 z veřejného la§Édání
zastupitelstva obce Hradištko konaného dno 20. května 2O19

přÍtornno: 10l Radka §vobodová, Tomáš Pipota, ln8. Antonin Branný Lucíe Hašková, M8r, Jana Chadimová,
Mgr. Lenka Ko§tečková, Antonin Merta, Ing. ladislav Vondrášek, Ladlslav Volešák

0mluveni:

§€dó§tavili 5.: 1 l Miloš Neužil

Neořnluveni;

ZaledánÍ se uskuteČnilo dne 20, května 2019 v budově obecního úřadu Hradištko, chováteiů 500, Hradištko
od 18:00 hod a ukončeno bylo v 19:37 hod.

Tento rápis obsahujě: 8 §tran

PřílohY: PrezenČni li§tina zastupitelů, Frezenční lístina přítomných občanů. program zasedání zastupitelstva
a přílohy dle projednávaných bodů

K bodu Prográmu Č. ! - Zahá.ienÍ, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,, schválení programu
Veř€,iné za§§dání zá§tupitel§tva obce Hradištko rahájila starostka paní Radka §vobodová, která přivítaia
VŠechnY ra§tupitele a přítomné občany. starostka obce uvedla, že je přítomno 10 členů ua§tupitelstva,
nePřitomen bYl Pan MiloŠ Neulil, .astupitelstvo je usnášeníschopné. §tarostka dále konstatovaía, že
za§§dánÍ za§tupitelstva obce bylo svoláno v souladu se Zákonem č. 1?s/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ajeho svolání bylo vyvěšeno na úředních deskách a informačních tabulích.
vypracováním zápisu byla pověřena ?astupitelk3 lucie Hašková, §čitatelem hlasů místo9taro§ta obce Tomá§
Pipota, stařo§tka přednesla návrh ČlenŮ návrhové komíse Ing. ladislava Yondráška /hlasování: pro 30, prati
a, zdrŽel se 0/ a lng. Antonína lranného /hlasováni: pro la, próti 0, zdrže! 5e o/. stargstka dále navrhla jako
ověřovatele :ápisu Mgr, Janu Chadimovoa /hlasavúní: pťo 70, proti 0, zdržet se o/a Tomáše Pipotu
/hlusovdní: pro 1a, proti 0, zdrže! se O/.

Paní starostka přečetla program :asedání:
1, zahájeni, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schvá|ení programu2. Kontlola :ápisu a plnění usnesení ze za§edání zast.,pitelstva obce ze dne 14. března 20193" projednáni uzaýřené §mlouvy 0 smlouvě budoucí o uzavřeni kupnísmlouvy na pozemek par. č. st.

2581 §e §tavbou č,p, 524 a pozemku parc. č, 80/30
4, Majetek obce .. výkup poremku parc, st, 2326 Včetnó stavby č. p, 303, záměr prodeje po?emků

73/44 a pozemku paíc. st. 793, věcná břemena
5.

6,

7.

8.
ó

].0.

1l.

Projednání výsledku výběrovóho řízení na stavbu ,,Hradištko * Chodník ll, etapa''
Projednání Dodatku č.3 ke §mlouvě o dílo č. 10410051 se společností ČEz rnergetické služby, s.r.o.
Projednáni výjimky navýšené kapacity Mateř§ké školy Hradiltko, okres Praha - iapad, tČ;
77OO8.24!, pro školní rok ?019/20?0
Projednání Rorpočtová změny č, 02,/2019
projednání konkurrního řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrádištko, okres praha *
západ, lČ: 71008241
Projednání Přijětí f'inanČního daru zřfzenou přispěvkovou organizací Mateřské školy Hradištko, okres
Praha * :ápad, lČ: 71008?41
projednánízprávy o výsledku přerkoumáni hospodařeni obce Hradištko za rok 2018 ž€ strany
Krujského ú řadu střed§če§kého kraje
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12, Projednání vYhláŠení výběrovóho řízeni na rhotovitel. slavby ,, Hradištko , lokalita Nade V§í, tlaková
kanáliuace - napojení na ČoV Pikovice.'

13, Projednání podání Žádostio dotacipro knlhovnu od Ministerstva kultury
14, Projednánl uíčení místa a času pro konání slavnostnich obřadů
15. Různé, informace
16. Připomínky, žádosti občanů
17. Závěr

Ndvrh usnesenÍ: Za§tupitel§tvo obce schvaluje program Veřéjného :asedánl zastupitelstva obcs Hradištko,
Hlasaváni přítamno 1a ďenů zastupitelstvg pro 10, prati a. zdňel se 0

X bodu programu Č. 2 , Kóntrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání zastupite|§tva obce ze dne 14.3,2019.
§taro§tka olrce pani Radka Svobodová přednesla kontrolu zápisu a plnění usnesen í ť. Ll2alg z veřejnóho
za§edáni zastupitelstva obce ze 7.2,2019,

Dle lápisu a usneseni z posledního zasedáni bylo starostce u|oženo provést zadávací řlzeni na výběr
zhotovitele na dílo pod názvem ,,Chodník * ?. etapa, Hradi§tko pod Medníkem". Výběrové řízenl probéhlo a
jeho průběh a výsledek projedná ?a§tupitei§tvo V bodu č.5,

K bodu Programu Č. 3 - Projednáni uravřené §mlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní lmlouvy na
pozemek par. č. st. 258l se §tavbotl č.p, 524 a pozemku parc, č. 80/30,

MÍsto§taro§la ob.e §hrnul událostl z roku 2014, kdy obec po předáni řnajetku KKP řešila náhradní prosiory
Pro Pře§těhovánÍ obecního Úřadu a knihovny a zároveň vyřešení zvýšení kapa(iiy Mš přestavbou bytu
Školníka na třetí třídu, Důsledkem těchto událostí bylo uzavření nájemní smlouvy § panem Lub§mílern
Klusem na objekt Č,p. 524. §mlouva byla ueavřena na pevné období červen 2014 až květen 2019 :a částku
26.000 (Č mě§ÍČně, Objekt Č,P, 524 představuje 4 bytovó jednotky, které jsou všechny pronajaté a ve dvou
případech §e iědná o učitelský byt. zároveň byla k č,p. 524 uzavřena §mlouva o smlouvé budoucí o uzavření
kuPní sm|ouvy na Částku 5,2 mil. Kč, Pokud obec kupní smlouvu neuzavře, je dle smlouvy povinna zaplatit
smluvní pokutu Ve výŠi 0,5 mil, KČ. Kupní smlouvu máme uravřít nejpozději do 31.o5"2019, zněni smlouvy je
uvedeno ve smlouvě budoucÍ, vyzvat máme ne,ipozději tři dny před uplynutím ihúty, Pan Lubomír Klus sdělil,
Že by v případé neuzavření kupní smlouvy nepožadoval smluvní pokuttl za podmínky, že bude umožněno
urnl§tění iímky odpadní vody kjedné bytové jednotce na pozemku §bce jako řešení problému se stálající
netěsnou jÍmkou. FinanČní siiuace obci dovoluje koupi tohoto cbjektu a zastupiteíé ji považují za výhodnou,
Mí§to§tarosta a |. vondrášek navrhují po koupi prodát dva byty, coi by mohlo z vět§í části pokíýt
investcvané finance, zbyló dva byty by si obec ponechala pro učite|e-

Oot". piIl. u"lilost jednotlivých bytů. Staro§tka odpovídá, že dva byty jsou ve velikosti 2+KK a dva
byty 3+KK. eaní|upozorňuje na nízkou pořizovací cenu bytového domu. Paní §tařo§tka vysvětluje, že
jde o cenu domluvenou už v roce 2014. 0d té doby ceny nemovitostí ro§tou, proto _ie pořizovací cena
výhodná a je hlavním důvodem rozhodnutí rastupitelů ke koupi objektu,

Návrh usnesení: Zastupitel§tvo obce schvaluje výkup a uzavřeni Kupní smlouvy na pazem.k pa.c, č. §t, 2581,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m?, iehož součástí je objekt č,p. 524, občanská vybavčnost a
pozemku párc. Č. 80130. o§tatní plocha o uirněře g7 rn'vedený v k,ú. Hradištko pod Medníkem, zapsaného
V katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na list§
Vlastni.kém 3260 na základě smlouvy o smlcuvě budouci o uzavření kupní smlouvy ze dna 2, června 2014.
Celková Částka činí 5.200,000 Kč. Za§tupiielstvo pověřuje staro§tku obce Hradištko uravřít předrnětnou
Kupni smlauvu,

pra 7a, prati a. zdržel se 0

l\ j t
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Hlasováni přítomn0 70 členů Zastupitelstva
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K bodu programu č. 4 - Majetek obce - výkup pozemku parc. st. ?326 včetně stavby č. p, 303, :áměr
prodeje pozemků 73144 a pozemku parc. §t, 793, věcná břemena.

PřílEha č.4,1 - výkup pozemku parc, st, 2326 včetně §tavby č. p, 303
stárostka obce vysvětlila zámár výkupu objektu čp. 303 a přilehlého pozemku o výměře 89 m!. §bjekt je
v katastru uaPsán jako rndinný dům, ale je využiván ke komerčním účelům (naposledy sloužil jako second
hand), Obec 5j iamto krokem zceli vla§tnictví cenlra obce. a blde tak v budoucnu lépe řešit celkovou
koncePci Podoby náVši a veřejného prostían§tví, Cena objektu včetnó pozemku byla stanovena na základě
znaleckého po§udku ná čá§tku 450 000 Kč.

Návrh usoc§eL!: Za§tupilelsNo obce schvaluje výkup a uzavření kupnísmlouvy na pozemek parc. č, st" 2326,
zastavěná plocha o výméře 89 m', ;ehož součástl je objekt č,p. 303, rodinný dům, v k.ú. Hradištko pod
Medníkem, zapsaných V kata§tí! nemovit0stí Katastrální úřad pro středočeský kíá.i, Kata§trální pracoviště
Praha-západ, na li§tu vld§tnickóm 1957. Celková částka činí 450,000 Kč, Zastupite|5tvo pověřu.ie §tarostku
obce Hradištko uzavřít předmětnou Kupni smlouvu.

Hlasovónl píítomno 7a ďenů 2astupitelstvl pro Ia, prati0, zdňel se a

Příloha č.4.2 - prodej pozemku p.č.73/44 a pozemku parc" st. 793
Starostka obce sdělila, Že se jedná o rahradu a pozemek pód §távbou - rekreačnim objektem, kteni není ve
vlastnictvi obce, Proto je prod§j realizován jako adresný záměr prodeje byl zveřejněn v souladu se Zákonem
o obcích a nikdo k němu nepodal Žádnou nabidku. Pozemky jsou prodávány vlástníku olrjekau, který uplatnil
piedkupníprávo. Celková cena za požemky činí846 000 Kč, tj. 1 200 Kč/m'.

Návrh usrlesellí: Za§tupitel§tvo obce schvaluje prode.j pozemku p,t. 73/44, rahrada, o výméře 654 ml,
pozemku parc. st.793, za§tavěná plocha a nádvoří, o Výměře 51 m!, Pozemky p.t73/44 a par., st. 793 jsou
zapsané v katastru nemoVito§lí K6tastrálního úřadu pro §tředočeský kraj, Katastlální pracovišté Praha_západ.
na listu Vla§tnickém 10001, Celková cena činí 846.000 Kč. Za§tupitelstvo pověřuje staro§tku obee Hradištko
uravřít předmětnou Kupní smlouvu.

Hlasavání přítamno 7a členů zastupitetstvd pro 70, proti 0, zdňel se 0

Příloha č, 4,3
staío§tka obce vysvětlila dŮvod uzavření §mlouvy o budoucí smlouvó o zřízení věcného biemene se
spoleČností ČEZ Distribuce, jedná se o překop komunikace v lokalitě na Sekance a umístění zemníhó
kabelového vedení.

Návrh usnesenÍ: Zastupitělstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o buclouci smlouvě o 2řiuení věaného
břemene a dohodu o umÍstění Č, IV-12-6023963/VB/01 Hradištko- kNN, §s100 mezi č§Z Distribuce, a.§. se
sidlem Teplická 87418, DěČÍn 4, P5Č 40§ 02, lČ 2472903§ jáko opráVněným a obcí Hradištk0 jako povinným
týka.jící se poremků p.č. 474|7I - §myčka, na pozemku p.č, 467|25, vedeného v k.ú, Hradištko pod
Medníkem, zapsaného v kata§tru nemovitostí Kata§trální tlřad pro §tředoč8§ký kraj, Kata§trální pracoviště
Praha-západ, na listu Vlastnickém 10001 ra rlčelem umístění stavby zařízení distribuční soustavy _ kabel NN,
Za§iupitelstvo povČřuje starostku obce Hradištko uzavřít předmětnou 5mlouvu o budoucismlouvě,
H!asovúní přítamno Ia ďenů zastupitelstva pró 7a, p.Oti 0, zdrže} se a

Pří|oha č. 4.4
Staíóstka obce zdŮvodnila uzavřeníSmtouvy o zřízení věcného břemene na :r§alizovangu stavbu_ ,ledná se
o přivedení kabelového vedení NN k nově zasíťovaným pozemkům na Rajchardové,

Ndvrh usnesenÍ: Zastupitel§tvo obce schvaluje uzavřeni 5mlouvy o zřirení věcného břemene * služebnosti č.
lv-12-6002554l1 mezi ČEZ Distribuce, a,s" §e sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, psč 405 02, lč 24729035 jako
oprávněným a obcí Hradištko jako povinným týkající se pozemků p.č. 90/5 a 91/28, vedených v k.ú.
HradiŠtko Pod Medníkem, zapsaných v katastru nemóvito§tí Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Kata§trálni pracoviŠtě Praha-západ, na li§tu Via§tni.kém 10001 za účelem umí§těnistavby !ařízení di§tribuční

l,\ i}
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sou§tavY - kaba| NN. Za§tuPitel§tvo povéřuje saarostku obce Hřadištko uzavřít předmětnou 5mlouvug zřízenívěcného břemene - služebnosti.

Hlasování přttomn, 70 řlčhů zsstupitelstv' pro 1.0, proti 0, zdrže! se a

Příloha č. 4,5
stafostka obce PoPsala dŮvod uzavření §mlouvy o zřízení vécného břemene - služebnos|i se společnosti č§Z
Di§tribuce, a.s, Jedná se o překop komunikace a přivedení kabelového vedení NN k poremku v ulici Maíá
Podkova.

Núvrh us!9sení: 7a§tupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
lP-12,6011813/1 mezi ČEZ Di§tribuče, a.s. se sídlem Tepllcká 874/8, Děčin 4, P5č 405 02, lč 24729o35 jako
oprávnóným a obcí Hradištko jako povinným týkající se pozemku palc.č. 351/89 v k,ti. Hradištko pod
Mednlkem v obci HradiŠtko, zapsaném v katastru nemovitostí Katastrální rlřad pro středočeský kraj,
Ketastrální píacoviŠtě Praha-západ, na listu Vlastnickém 10001 ra účelem umístěni stavby zařkení distribuční
§oustavy * kabel NN, zastupitelstvo pověřuje stařo§tku obce Hradištko uzavřít předmětnou Srnlolvtj
o lřízenlvěcného břemene - služebnosti.

Hlasavóní přitamna 10 členů zdsťupitelstva pra 10, proť a, zdržel se 0

Příloha č. 4.6
starostka obce vysvětfila okolno§ti uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Jedná 5e
o vYbudování rozvaděČe na kraji komunikace v ulici Chovatelů r důvodu přivedeni t§lekomun ikačn í přípojky
do areálu ČMscH.

Návrh usňesenÍ: Zastupitel§tvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností
mezi Česká telekomunikaČní infrastrukiura a.s. se sídlem ol§anská 2681/6, Praha 3 - žižkov, P5č 130 00, lč
0408't063 jako oprávněným a obci Hradištko jako povinným týkajíei se po:emku parc,č, 824/11 v k.ú,
HradiŠtko Pod Medníkem v obci Hradištko, zapsaném v kata§ťu nemovit6§tl Katastrální úřad pro
středočťský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na listu Vlastnickém 10001 aa účelem umístění
komunikaČní sítě, Zastupitelstvo pověřuje §tařostku obce Hradištko u:avřít předmětnou síňlouvu o budoucí
smlouvé o zř|žení služebnosti,

Hlasovúní přítomno 7a ďenů z§stupitelstva pro 70, proti 0, zdržel se a

K bodu programu Č, § - Projednání výsledku výběrového iízení na §tavbu ,Hradištka _ Chodník ll, etapa.,

staro§tka obc§ sdělila, Že se.iedná o stavbu chodníku v úseku od řestaurace U petra k traío§tanici, a popsala
Prúběh rnýběrového řlzenl, Ze dvou nabídek byla vybrána firma Marivo Servís, s,r,o. na zák|adě nižší cenové
nabÍdky. Dotace od SřDl ve výŠi 85 % se kalkuluje pouze z uznat€lných nákladů, které jsou 845 343 Kč,
žbytek nákladŮ bude hřazena . obecního ío:počtu. Terrnín zahá,jení stavlry je stanoven na x, čeryence 2019.

Návrh usnesent: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízeni zadávaného jako veřejná zakárka
malého rozsahu pod náavem ,,Hradišiko - Chodník ll. etapa", ve kterám byla komisí vybrána společnost
MARIVO SERV|S s ,r.o., lČ: a4214797, se sídlem 5, května 133018, Praha 4, p§č 140 00 s nabídkcvou cenou
t 764 115,51 Kč ber DPH a ukládá §taťostce uzavření§mlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

Hlasavóni přitomno 70 ťlenů zustupítelstva pra 10, proti a, zdržel se 0

K bodu programu Č, 6 , Projednání Dodatku ť. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10410051 se společností čEZ
Energetické služby, s,r,o,

MÍsto§tar§sta obce přiblížil formu spolupráce se spoleČností ČEz |nergetické §tužby a infcrmoval o navýšení
PoČtu světelných bodŮ na 476 kusů. Nová měsíční platba činí 44 879 Kč bež DPH, cena zahrnuje celonoční
§víceni Vo a jeho správu Včetně oprav.

Oot.' pt|oa koho se má obrátit v případě poíuchy VO, panístarostka jí sdělila tel, čís|o na praeovníka
0U .l, Auterského,

l.iI
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Nóvrh usnes§ni: Za§tupitel§tvo obce schvaluje uzavření Dtrdatku č, 3 ke smlouvě o dílo č, 10410051 s€
spoleČnosií ČEZ §nergetícké slulby, s.r.o. se sídlem Výstavni 1144/103, Vítkoviee, ostrava, P§č 7o3 00, lč
278a472! jáko Po§kYtovatelem a obcí Hradištko týka.jící se provorování zařízeni veřejného o§větlení,
zaslupitelstv§ pověřuje starostku obce Hradištko uzáviít předmětný Dodatek č.3 ke §mlouvě o dílo č,
t0410051"

X bodu programu Č. 7 - Projednání vrljimky navýšeně kapacity Matekké školy Hradištko, okres Praha _

západ, lČ: 71008241, pro školní rok 201912020

MÍ§to§taí.sta obce připomněl dŮvody navýšení kapa.ity MŠ v probíhajícím školním roce. lnformoval
o rozhodnutí zastupitEiŮ nerealizovat pŮvodní projekt na přístavbu školky, a to jak : finančních důvodů, tak
z dŮvodu Přehodnocení Původních záměrů a rozhodnutí vybudovat samostatnou kuchyň pro zš. tvávrn na
řeŠení kapacity MŠ pro §kolní rok 2019/2020 je opětovné navýšeni míst z původních 73 dětí na 81 dětí.
K zápisu do MŠ bylo přihlášeno 46 děti, volná kapacita je 30 dětí.
panÍ staro§tka sdělila, Že Žádost o navýŠení kapacity na Krajské hygienické stanici byla podložena §tatistikou
docházky děti průměrná denni docházka ve školním roce 2018/2019 byla 51 dětí,
o.ot"r|na přesný počet dětí po navr/šení kapacity a poukázání na to, že ve dnech, kdy je ve školce
Plný PoČet děti.jsou uČitelky přetíŽené a klesá kvalita předškoíní výchovy. Dalši dotaz směřoval na řešeni
kaPacitY MŠ ve Školním roce 2020/21 a upozornění na to, aby se z výjimky nestalo pravidlo. Místó§taIosta
odpověděÍ, Že ve Školním róce za2aft| se bude kapacita MŠ pravděpodobně řešit umí§těnim předškoláků
v brrdově ZŠ, vznikla by tak přípravná třída pod ZŠ.

oo'".Jzda si je obec vědomá zákonnó povinnosti přijímat do Mš děti ve věku 3 let, paní
§Íarostka odPověděla, Že obec se drží výkladu zákona, že obec musí §plnit tuto zákonnou povinno§|
v případě, že má MŠ dostatečnou kapacitu.

Návrh usneseni: Zá§tupitelstvo obce Hradištko §chvaluje Výjimku navýšené kapacity Mateř§ké škúly
HradiŠtko, okres Přaha - západ se §idlem pikovická 270, Hradištko, Psč 252 09, rčl rioos2ar pro školní rok
2019/2020 na celkových 81 dětí (z původních 73 dětí}.

Hlasování přítomna 1a č!enů ,astupitelstva

Hlasavání přítomno 10 členů Zostupitť.lstva

Hlasovúní přítamno 70 členů zdstupitelstva

pro 7a, protiQ zdržel se 0

pťo 10, prati 0, zdržd se a

pro 7a, proti a, zdržel se a

K bodu programu č.8 - Projednání Rozpočtové změny č. 0212019.

MÍsto§tarosta informoval o ziskání dotace na rekonstrukci zámku ve výši 500 0o0 Kč od středoče§kého kraje.
Nóvrh usneseaí: za§tupitgl§tvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu středočeskáho křaje, středočeský
fond kultury a óbnovy památek, tematické radání obnova památek Ve Výši 5úo 000 Kč na rekonstrukci
zámku.

Mí§to§taro§ta dále popsal a zdůvodnil rm§ny v jednotlivých položkách řořpočiu obce. příjmy se navyšujío 2 114 tis, Kř na celkových 75 992 tis. Kč, V této částce isou zahínuty přijaté dotace n. .i"unu chodníku
{718 000 Kč}, obnovu zámku (500 000 Kč} a poř{zení Pc do knihovny {2ó 000 Kč}. Dalši přijmy plynou
z Prodeje Pozemku {846 000 KČ) a z nájmu pozemkr: na Ovčičkách pro natáčení reklamního ,potu 1lo ooo
KČ}, Výda.ie se navyŠují o Částku 10 365 tis, Kč na celkových 82 250 ti§. Kč, Ve výdajích je zahrnula stavba
chodníku vČetně osvětlení a zatrubnění stávajícího pilkopu, stavební do:or a administrativu (2 1,85 000 Kč},p.krytí !^idajů za zvýšenou kapacitu MŠ v období září - prosinec 2019 (80 000 Kč}, výkup pozemku se§tavbou čp. 524 a výkup pozemku se stavbou čp. 303 {5 650 000 Kč), doplatek za opravu zámku a
rekonstrukci sPoleČenského salu (2 35O 000 Kč) za púvodně nep}ánovanou opr"uo utropu rá*ku 

" 
opruuu

oken a dále nové rozvodY elektřiny a opravu pod|ahy ve společenském sále, Fosledni položkou v nimci
roz§oČtové změnY je v'ýdaj na nákup 15 kusů nových kontejnerů na komunální odpau a tildeny odpad a ?0
ks odPadkových koŠŮ {100 000 KČ}. Schodek rozpočtu je kryt z našetřených finančnlh plostředků r minu|ýchlet, 
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NÓvrh usnesenÍ: Zastupitel§tvo obce schvaluje rozpoČtovou změnu č. 0z/2a!g, kterou se zvyšují rozpočtové
PříjmY o Částku 2.114 ti§Íc KČ na celkových 7§,992 tisic Kč po provedené rozpo&ové změně i írrzpočtové
výdaje se :vYŠují o Částku 10.365 ti§íc KČ na celkových 82,?50 tisíc Kč po provedené íozpočtové změně,
Hlasovúní přitrsmna ja členů Zastupitelstva pro 7a, prú a, zdňe! se a

K bodu programu Č.9 - Projednání konkurzniho řízení na po:ici ředitele/ředitelky Mateř§ké školy Hradištkó,
okres Praha - západ. lČ: 71008241

Předsedkyně Školské komise Mgr. Kostečková sdělila, že íunkční období ředítelky Mš končí k 31. prosinci
2019. PíotoŽs je zastúpitelstvo s jeji prací spokojeno, nevidi dŮvod k vypisování konkurzu. od 1. ledna 2020
bude tedy zahájeno n§vé funkční období ředitelky MŠ Mgr. Magdy Bílkové.

NÓvrh usneseni: Z3§tupitelstvo obce schvaluja nevyhláŠeni konkursního řízení na pozici ředitele/ředitelky
Máteřsld Škola HradiŠtko, okres Praha-západ, přlspěvková organizace (lČ: 71008241) v souladu se Zákonem
Č. 56112004 5b, Zákon o předškolním, základnim, středním, vyšším odborném a jiném vztlělávání (školský
aákon), § 166, odst. 3.

Hlasování přítomno 7a členů zastupitelstvo pro 70, proti a, zdržel se 0

K bodu programu Č. 10 - Projednání přijetí íinančniho daru zřízenou přispěvkovou organiza§í Mateřské školy
Hradištko, okres Praha * západ, lČ:7100824].

Předsedkyně Školské komise M8r, Kostečková informovala o nabídce spolku Mateřská škola Hradištko na
ÍinanČni dar MŠ Hfidištko poskytnutý na pořízení nového herního prvku na rahradu 3kolky * lanoyé
pyramidy.

Paní§tarostka poděkovala paní §, Raise1 vedoucí spolku, za iniciativu členů spolku.

Návrh usneseni: Za§tupitelsivo obce schvaluje přijetí íinančního daru zřízenou příspévkcvou crgani;aťí
Mat§řská Škola HradiŠtko, okres Praha-západ, lČ: 71008241 jako obdarovaného od 5polku mateřské
ŠkolY HřadiŠtko, lČ: 048 54 713 jako dárce a uzavřeni darovací smlouvy na finanční dar ve výši 55.539 Kč na
pořízení lanové pyramidy PY-620K-10 včetně montáže,

Hlasavóní příwmno 70 čtenů zastupitelstva pfo 7a, proti 0, zďržel se a

K bodu pro8ramu Č. 11 - Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradištko za rok
ž018 ze §třany (řajského úřadu Středočeského kraje

MÍstostarosta obee informoval o možnostech přezkoumání hospodaření obce, naše obec upřednostňuje
sluŽbu Středočeského kraje před auditorskou firmou. Kontrola probíhá ve dvou telmínech, Při dubnová
kontrole nebyly zjištěny žádné nedo§tatky.

Nóvrh usnesení: Za§tlpitelstvo obce trere na vědcmí informaci místostaro§ty obce o výsledku přeukoumání
ho§podaření obce za rck 2018 Ze stíanY Krajského úřadu §tředočeského kraje. Nebyly zjištény chyby a
nedostatky.

K bodu pro§ramu č. 12 - Projednání vyhlášenívýběrového řízení na zhotovitele stavby ,,Hradištko _ loka|ita
Nade Vsl. tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice"

Mlstostaro5ta obce informoval, co tato ákce všechno obnáši a ře se připravuje už 4 roky. Výběrové řírenína
rhotovitele bude vyhlášeno jako jednokolové, před vyhlášením výsledku búdť zkontrplován položkový
rozpoČet. Předpokládaná cena lryla V žádosti o dotaci před rokem a půl §tanovena na 45 mil. Kč, při
ro§toucich cenách za materiál a stavební práce a po nutných úpravách proj§ktu byla pro výběrová řizeni
stanovená cena předpokládaná vB vý§i 5§5 mil, Kč bez DPH. Schválená dotace z Fondu životního pro§třťdi
je ve výši necelých 31 mil. Kč a počítá se kocricientem 2 počtu připoj§ných objpktů. Dále jsme podali žádost
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o d§taci na spolufinancování výstavby kanalizace na §tředoče§ký kraj. Na straně piúrnů budou poplatky za
zhotoveni přípojky v přibližné výši 6 mit, Kč (30 000 Kč za obj§kt Včetně DPH).

Dotar l, HaŠkové, zda Je reálné začít s vý§tavbou v letošnim roce. Odpovídá mí§tostafosta, že ;e to naše
přdní, a zda se tak stane, záležina průběhu a výsledku výběrovóho řireni.
NÚvrh u§Q"esenÍ: Za§tupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci včetně rávazného znění smlouvy o dílo
Pro vYhláŠení výběrového řízení na zhotovitele §tavby,Híadištko -, lokalita Nade Vsí, tlaková kanaiizace *
napojeni na ČoV Pikovice" s předpokládanou cenóu 5ó.599.411 Kč bez DPH a ukládá §tarostce obce
H.adiŠtko následně ber rbyteČného odkladu zahájít a píové§t radávací řízení. V celém průběhu zadávacíhg
řízení je starostka óbce povinna dbát na dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných :akázek.
Hlosovóní přítomno 10 členů žOsťupite!,tva pťa 1a, praťi a, zdržel se 0

K bodu Pro8řamu Č, 13 * Projednání podání žádosti o dotáci pro knihovny od Miništérstva kultu.y
PředsedkYně kulturní komise L- Hašková informovala a vyhlášení 2. výzvy dotačního p.ogřamu pro knihovny
od Ministerstva klltury ČehoŽ by chtěla využřt pío řádost o dotaci na poříiení nového knihovnického
sy§tému a zahájení pů.jčováni e-knih.

Návrh usnesenÍ: Za§tuPitelstvo obce schvaluje podání žádo§ti o dotaci na Minister§tvo kultury z prog61nu
Vsřsjné infoťmaČní sluŽby knihoven (VISK}, podprogram lníormační centra veře.jných knihoven (VlsK 3 * 2,
výrva} na projekt ,Modernizace knihovního syštému ě zavedení půjčovánl e-t<nih,,. obec souhlasí s finanční
spoluúčastí ve výši 34,2 % z ce'kových nákladů na projekt, které činí 37.992 Kč,

Hla§oVání přítomno 10 členů ?astupitelstva pro 10, proti0, zdrželse 0

k §odu pro8ramu č, 1{ - pro.iednáníurčení mista a času pro konání slavnostních obřadů
stařo§tka obce informovala o:ákonné povinnosti schválení místa a času konání s|avnostních obřadů. obec 5i
obřadni síň Pronajímala v areálu ČrascH, nyní bude opět využívat obřadní síň na zámku. čas pro uzavíráni
§ňatků je stanoven s ohledem na probíha,jící školní vyučování v budově zámku.
NÓuíb usnesení: vastupitelstvo obce schvaluje v soutadu s § ].1a od§t. 3 zák. č, 301/2000 §b. (o matrikách),
§ ÚČinnóstí od 1"6.2019 místo a Čas pro konání §lavno§tních obřadů, aejména pak sňatečných obřadú;
obřadnÍ síň v budově zámku, Č.p. 1, Čas pro uzayíráni sňatků: pátky 13,00 * 15.00 hodin, §oboty od 10.00 do
13.00 hodin. SňaŤeČný obřad je možné usk tečnit vobřadní §íni také vjiném čase, stejně t;k i na ji,róm
vhodném místě ve svém sPrávnim obvodu, přičemž při občanském sňatku §e jiné místo a čas povolujídle §
12 rák. Č, 30112000 Sb. (o matrikáchi. Správní poplatek :a vyhovění těmt§ žádostem je Kč 1 000 (č dle
položky J.2 c} 5azebníku, přílohy zákona č. 634/2004 §b. (o správních poplatcích},

K bodu programu č, 15 - Různé, iníormace
staro§tka obce informovala o veřejnÉ vyhiášce o:námení o vystavení návrhu zadání územního plánu
|']radiŠtko na Úřední d€sce, a to dtr 17. června. Nový územni plán je připravován už delší dobu, §távební
zákon a zákon o Územním plánování ukládá obcírn povinRo§t mit nový rizemní plán do roku 2023,
PřiPomínkY budcu následně rpracovány a poté bude návrh rnovu veřejně vystaven k nahlížení,
staro§tka obce dále informovala o uzavřenýeh smlouvách v hodnotě d0 200 000 kč, a to uzavření smlouvy
na koordinátora BOZP na §taveništi při přístavbě školy a dále na technický dozor investora na této stávbě,
Kontrolní den probihá jednou týdně.

starostka dále informovala o prŮběhu přístavby školy. Zmínila se c komplikaci a nutnosti pieložení kabelů
telekomunikaČn Ího VedenÍ, DalŠÍ stavebně-technické problémy se vyskytly při odhalení stropu. Na rákladě
sond bYlo PředPokládáno, Že slrop je původní, a|e při obnažení se zlistit opat, Nosníky byly uloženév degradovaném zdivu, bylo potř€ba udělat posudek statika a čekáme na VyhBtovení technologického
po§tupu. V současné dobé probihají výkopové práce na založení přístavby. 
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§iarÓstka obce sdělila, Že bylo zruŠeno doválení obědů zaměstnancům obecního úřadu, kt*ré časovó velmi
zatéŽovál§ pracovní Četu, Zaměstnanci dostávají §travenky a mohou využít stravovací zařízení dle svého
výběru.

MÍstostaro§ta obce ;nfoímov3| o rozhodnutí ředitele zŠ zvýšit póplatek za družinu na 1 300 Kč. c€na budéjednotná Pro vŠechny přihláŠené děti, bez ohledu na to, zda chodí do ranní nebo poure do odpolední
družiny. Z přlspěvku budou hra:eny 2 * 4 akce družiny za rok.

NÓvrh usneseni: za§tupitčl§lvo obce bere na vědomí informaci mí§to§taro§ty obce o zvýšení poplatku ra
Školní druŽinu ZŠ Hradi§tko od 1. září 2019. Výše poplatku bude 1 500 Kč za polo|etí pro viechny přihld§enó
děti.

MÍstostaro§ta obce dál€ informovat o financích, které ZŠ nášetřila ze svého rozpořtu a chce je využít na
nákup 5 ks interaktivních dataprojektorů. z oslovených pěti ťirem byla vybrána nejvýhodnější' nabídka od
firmy Libor Jařan - vlipočetn ítechnika ,,Ne.jceny,cz'' ve výši 248 6§1 Kť.

l( bodu programu l, 16 * Připominky, žádosti občanů

O1taz Pi! zda bude na Hřadištku obchod. Paní starostka odpověděla, že nový obchod by! otevřen
u Roučků, : v budoucnu vzniknou prostory pro obchod v centru obce.

ruunet ptl'a vybudování parku nebo batanické zahrady v prostoru bývalého sběrného dvora.Stěžuje
si na mládeŽ, která chodl na schody u brývalého střediska, kde kouří a dělá nepořádek. pani staroslka
reaguje, že v prostoru bývalého sběrného dvora (p.č. 2}je s budo,váním parku v budoucnu počítáno.
rilat upozorňuje na to, že kvůli uzavírce a umístěním semaforů na komunikaci lll].02 ne'tihá
autobusový PříPoj na Hr:dištko. lan| potvrzu.je, že autobusy nenavazují a na Brunšově na lidi
nečekají. paní starostka doporučuje podat §tížnost ná RoplD. e"ni ! upozorňuje na špatnou
prŮchodnost pře§ §tavéniŠlé,

R"n |se Ptá na realizari chybějícího úseku chodníku na 8runšově. Panl stařostka odpovídá, žě tento
ú§ek je v projektové přípravě.

K bodu programu č, 17 * Závěr

Panístaro§tka poděkovala za úča§t a podnčly občanů.
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Zapsala: ...,.....Ě/tl|+,Ý:.,t,.....,......

Lucie Hašková

Vyvóšeno na úřední desce dne:

sňato 2 úřední d§§ky dne:

0Věřovatelé žápi§u: Mgr, Jana Chadimová

Tomáš Pipota
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