obec Hradištko, chovatelů 500, Hradištko, PsČ 252 09

Zápis č,8/2019 z veřeiného zasedání

zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 16, prosince 2019
Přítomno| 10 / Radka Slobodová, Tomáš Pipota. Antonín Merta, Bc, vladimíra Čapková, Lucje Hašková.
Mgr, Jana Chadinlová, Mgr, Lenka Kostečková. Miloš Neužjl. Ing, LadislaY Vondťášek. Ladis]av Vo]cšák
omluveni:

1

/

Ing, Antonín Branný

Nedostrvili se:
Neomluveni|

..-----..-....-

Zasedáli Se uskutečnilo dne l6, prosince ]019

!

Hradištko od l8:00 hod a ukončeno lrylo v 20:26 hod,

Tento zápis obsAhuje|

budově obecního úřadu tlťadišiko, Chovalelů 500,

9 slran

Přílohy: Prezenčni 1istina zastupite]ů, Pťczenčnílistina piítonlných občanú,Proglan zasedání zast pitelstva
a

při]ohy dle projednávaných Lrodú

K bodu pťogřamu

č. l - Zahájení. volba ná\,rhové komisc. vollra o\,éřovat§]ťl 7ápisu. schvá]eni plogramu

veřeiné zasedání zastupitelstva obce Hťadištko zahájila Slarostka otrce pani Radka Svobodo!á, kt€rá přivítala

všechny Zaýupitele a přílomné občan} , Pan í starosika uved la, ž§ j e přítomno l tl členůzastupitelst\, a. předem
se omlu\,j] Ing. Antonín Branlrý, Zaslupire lstvo j e usnášeníschopné, Starostka dále konstatovala. že zasedánj
Zaýupitelý\,a obce bylo Svoláno v Souladu s§ Zákoneú č. 128/:000 Sb.. o obcioh (rbecni ZiíZeni) ajeho
svolání lrylo D,věšeno na ťlředních deskách a infornlačniclr lalrulich.
v,"-pracováním zápisu lryla poYěřena zastupi!e]ka Lucie Hašková. sčilalelenr h]asů místostarosta obce Tomáš
Pipoia, Siaíoýka přednesla návrlr členúnávrhové komise Mgr, Lcnku Kostečkovou ,'rld l.nri?I pfu l0,ptoli
a, zLkžd se 0' a Ing. l.adislava \rondráška /HdšoýúJli:pra ]0, P-oli 0, :dtel se l]/, Starostka dále nivrhla
jako ovéřovatele zápisu Ladislava yo|ešáka .'hlasa,ýání: pra j0, pfuli (), ,ctže| se 0| s Tonlášc Pipolu

IhlasoÝiní pro 10,1,!!i 0,.Llrž(l se a'.

Pani starostka přečeila program zasedání. kdy dLršlo opíoli \Tvěšenéfituprogranlu ke změnč v 1rodu č. ;l. kde
b}lo púvodně uvedeno projednáni dodatku ke Snrlou!ě o dílo S energetichími s]užtranr] na .pl.r\ u a plU\oZ
veře,jného osYčllcní.Před]ožený dodai§k a piílohy obsahova]} vady. ktctó je nejprve třeba odýranil, proto
by] tcnto bod z programu zasedáni sldzen a byl nahraz€n bodenr projednáni přiietí dotace z Ministersrva
.k, ,l\ n doe,ie, elo!)c||o\\ \ rdn|.ipro-eh _ oP \ \ V š |b,on\ ||,
1.

Zaháiení. volba návrhové konrise. Yolba o\,ěřovatelů zápisu, schválení progranlu

2. Konirola záp]su a plně n í usnesení ze zascdání zastupite]s!\, a obce ze dnc
3, Majetek obcc,věcnábřemena

5,
6,
7,
8,
9,

] 3,1

1

.20

1

9

Projednání přijetí dotace od MinistersNa školstvi, mládeže a tělo\icholY v rámci projektu oP vvv
Šahlonv I]
Projcdnaní úpra\,} nájemnich Ýztahú k b}toúm jednotkánr Y čp, 524
projednání plánu nnancování obno\Ť vodovodu a kanalizací ve v]astnjctví obce Hradišrko na období
)0).0 2029
P.ojednaní rozpočlovó Z1lčny č, 07/2019
Projednáni pověřeni sraroýlry obce k uskulečnčníposledni rozpočtovézměny č, 08/20]9 s důrazen na
skutečnéplnčni roZpoč!u otrcc
Proiednáni ozy ó.02l20I9 o nísinímpoplatku za provoz S\slén1u shlomažd'ování sběru. přepra!,

třídění. qužívánía odstraňování konruná]ních a ostalnich odpadů
]0, Plojednáni oZV č, 03/20] 9 o mistním poplaiku 7e psů
l l, Projednáni oZV č. 04/2019 o mislnim poplatku Z polrylu

Stranka ] z 9

]

2-

Projednání

13. Projednání

oZV
oZV

č, 05/2019 o
č, 06/20l9 o

místnin poplatl.u 7a už]váni veřeiného prosiranslví
nríslnifi popla&u z€ vstupného

]4. Projednání cen}, vodnélro a stočnéhona rok:0]0
15, Projednání uiše odměn členůzaýupitclSlÝ-a dle zákona č, l28/2000 Slr, ve zněni pozdějšich předpisú
]6.IŤojednání poskvtnutí veřejnó finančni podpor},na lok 2020
17. Projednání ná\,rhu rozpočtu MŠa ZŠna rok 2020 včelně návrhu Slřednčdobého vý|ledu rozpočtu 202l

2022
i8, Projednání návrhu rozpočtu obce Hladištko na rok 2020
l9, Různé,informace
]0, PřipomínlÝ. žádosti občanů
21. Záyér

u§Ese]lí. Zastllpitelsrvo obce Schva]uje proglam veřejného zasedání zaStupitelStla obce Hradištko,
^'b\|h
Hldsaýání p]'ílon]n l 0 čllnl'L 2usll|pilels!ýd
pto ]0. prcli 0 :bžel se a

K

-

bodu progřamu č. 2

l3, l

l.:0l9

Kontrola zápisu a plněni usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ze dne

SúIoStka obce zkontrolovala zápis a plněni usnesení č, 7/]019 z veřEnóho zasedání Zaslupitelsila obce Ze

dne l],l1.2019. d]e kterého \:!,p]ynuly povinnosti souvjsejici s podrinim žádosri o dotaci na podporu
ťtzemniho plfuu. ta by]a podána ]0, lislopadu 2019. srarosrka také uzavřela kupní smlou}x S Královskou

kanonjí premonstrátů na výkup pože]nku parc, č, 80/: l. dále pokračuje lik!idace sPolečnosti Adarman. s,r,o,
b]]a uzavřena smlouva s centrem sociáInich s]užeb Hvozdy a vyvěšená rozpočlová zmčna č, ó/:019 na
úředni desce, Starostka infonnovala o doplnění kuhumi konlise o novou č]cnkrl zestupjtclku Janu

chadimovou,

K bodu programu č.3 -

N4ajetek obce _ včcnábie]nena

Staíostlra uvedla, že se.iedná o slllouv} předložené v sotlviSlosti s ulož€ním technické infrastrukury,

Náylh |nesení: Zastupite]stvo obce schva]uje uzavření Snlouv) o budoucí sn]]ouvě o Zři7ení věcného
břelllen§ č, ]V,12,60]6495,^,rB/02 nlezj ČEZ Disťibuce, a,s, se sid]§nr Teplická 874/8. Děaln l. PsC ,luj U].
IČ 24729035 jako oprávněným a obcí Hradištko jako povinným rýkajícíSe pozenku p,č_ ]5 ]i 89_ vedeném v

k,ú, Hradištko pod Medníkem. zapsaném v kataslru nemovitostí Katastrální úřad pro středočeshý kraj.
Katastlální píacoviště Praha-západ, na listu vLaslnickém 1000l za úče]enrumisični slaYby 7aříZeni
distribučnísous!a\,}, Zastupilc]stvo povčřuje slaroýku obce Hradišrko uzavřít předmětnou Snlou\u o ziíženi
věcného hřenr--ne sh]žehnosti

Hldjdání přílanna
Druhá snllouva

pto l0. pruli

10 členůz.Islupilťlslýl|

Se raké týká

zříZeni vécného břemene

na

0,

zdlžel se a

již realizovanou Stavbu,

Núyrh usnesení. Zastupite]stvo obcc schvalrrje uzavřeni sm]ouv} o zři7ení věcného břenene Služebnosri č.
IE,12 6008639/SIS/001 lnezi ČEZ Disťibuce, a.s. se sidlem Teplická 874/8. Děčín,1. Psť 10j 0], lC
2,17290]5 jako oprá\rrěnýlrr a obcí Hradištkojako povinnýn týkajícíse pozen*u p,č, 511/1. vedeném v k,ú.
Hradjšlko pod Medniken, Zapsanén v katastru nemovitosti Katastrální úřad pro Stř€dočeslqí klaj,

Katastrální pracoviště Praha západ, na lisru vlastnickém l000] za účelemumístěnístavby zařízení
distribuční souýa!y, Zastup]telstvo povčřuje ýarostku obce Hradištko uzavřit předntěrnou Sm]ouvu o Zřízení
včcnéholrienrene služebnosti,
Hldsal,dní pllítomna l a členii zdsíupi íelsíyd

K bodu programu

projekiu oP

VW

č, ,í - Projednáni

sablony lI

pl l

1

a,

prt l i a, :držel se

()

piijeli doíace od lvíinisterstla škól§tví mládeže . lělovýchovy v ltínci

tZÝ,. plúlokovou dotaci,jde o n€investični dolaci pro Základni a mal€řSkou
vzdčláváni. obec piijiná dotaci a ňnance dále poukazuje na úče1základni

Míslostarosta uvedl, že Sejedllá o

školu na

^líšeni

l§alio

ntareřské školy,

Slránkn 2 7 9

a

Náýrh u3nesení Zasllrpirelstvo obce schvaluie přijetí dolace od Minjsterstva školsil'i, mládeže a iěIollichol'l
VVV Sablony I] ve lýšj 1 868 90].00 Kč. a pievod přijatých prosďedků na úče,ZŠ.1

v rámci projeklu oP
NíS Hradištko.

Hldšování pr'ítomna 10 členůzastupitelsn*tt

K bodu přogramu č.5 -

plo

](),

praíi a, zdlžel se 0

Projednáni úpra\T nájemnic| vztahů k bytoiinr jednotkám v čp. 524

stárostka ul,edia. že Se .iedná o objek!, který obec v letošnin roce !,koupl]a, schvá]i]a nové nájemní
snlouvy platné do koncc roku 20i9, Platnost siávajicich nájemních snrluv bude dodatken prod]oužena do
konce roku 2020 a výše nájemného bude zvýšena o inflaci. k1erá bude qhlášena v březnu :0:0, Starostka
dále přečetla výši nájmů v jednolli.ýých Lrytech (1 000 Kč, 5 ]85 Kč.4 000 Kč. ó 600 Kč), Místoýarosta
vysvětlil,_že rozdi]ná \:iše náin]ů je dána !nn, Zda se jedná o b_vly pro učirele. náhradni byt po uvolněnénr
b)lé \ \1§,eoU,]:jťm,,7etlj /\ibér^\c1oll,,eni,
Nár|h usnešení: 7,asl\]plte]s!vo olrce schvaluje uzavieni dodatkLi k nájennún slnlouván s nájenlc] bytú v čp,
5:,1 na adlese Spoilovní 52,1. Hradištko s prod]ouženinl dob} nájDtu na dotru určilou do 3], prosince 2020.

výše nájenlného bude navýšena o inl'1aci

Y

Souladu

s nájenními snrlouvani,

siaíostku obce k uzavřeni piednlětných dodatkťl k nájenrnin1 snllouvám.
Hlasayá]lí Přílamna ]0 čle u zLlsltlpiíelslýL!

Zastupit€lstvo

pro la, pfoti

povčřujc

0, zd},žel se

()

k

bodu progřanu č. 6 - projednáni plánu í]nancoyání obnoD/ vodovodů a kanalizaci ve vlashictvi obce
Hradišiko naobdobí 2020 2029
Misloslarosta uvedl, že sejedná o dokument_ který qp]ývá ze Ztlkona o vodovodech a kanalizacích. nlusi ho
mít v}pracovaný každá obec a jeho schváleni je jednou z podnrin€k poslÝtnuti dolace na výstavbu
kana]izace Nade Vsí,

Nlýrh usnesení Zasrnpitelstvo otrc. sch\,aluje Plán tjnancování obnov_! vodovodů a kanalizaci ve vlastnictví
obc§ Hradištko na

obdobi2020 2029

Hhsaýaní pl'ítomna ]0 členúzdslu?ilelso'd

K bodu pŤogřamu

p},a 1a.

č,7 Proiednání rozpočiovéZněny

proli

0,

,rbž?l se a

č, 07/]0l9

Mistoýarosia uvedl, že rozpočlová znlěna zohledňuje skutečný Srav rozpočtu k€ konci roku. Nejvčtšj zněna
se lýká kanalizace letos neproplatime žádné íaktury firntě Zepíis, ani nedostanemc žádné dotace. rudížs€
snizuji piíimy i !ýdaje, Kvůli posunu!í lennínu dokončenísta\b} školy budou faklur) za prosinec a leden

uhřJženy v roce 2020. Záťoveň je v této rozpočtovéZně1rě pťůtoková nein!es!]čnídotace pro NIŠa ZŠ, T,ike
jSoU v této íozpočtovéZměně Zohledněn_v drobnó korekoe ve Ýšech kapiloLách (většinou lnísové) s ohlcdem
na lrlížící
se konec roku,

Náýrh usneÝní: Zasí|pit§lslvo obc€ Schvaluje rozpočlovou změnu č, 07/20]9. kterou se sniž]ují rozpočtové
příjnly o čáslku 5 228 tisíc Kč na celko\.]ich 77 230_5 tisic Kč po provedené ro7počlovéZIenť a rozpoato\é
\aidaje Se Snizuj í o částk,u ] 4 882 tjsic Kč na celkoD,ch 7:l ,191,5 tisic Kč po provedené rozpočtové Zněně,

Hlasa|Jni pl'ilúm a

la.bn

prc la proti

zaýurirel\^-ú

a,

zůželse 0

K bodu progTamu č. 8 - Projedná]i pověřeni slaros&y obc€ kuskulečnění poslední ťozpočtovéZněny č.
08/20l9 s důrazen na skuleiné pInění rozpočfu obce
MíSiostaíosia obce vvsvět]il důvod tohoto bodu programu, Mezi schválením rozpočlové Změny č, 0]/20l9 a
konc§l1l kalendářního roku proběhnou finančníoperace, l(t€ré se všechny nedaji ďclelně a přesně kalkulovat
a rozpočtova!, Púvodně byly tyro výdaje a přijny Schvalovány jako poslední rozpočtová změna dodaiečně v
lednu po běžném roce, V lámci pře7.kounáni hospodaření obce od Středočeskóho kaie lrylo naši obci
doporučeno povčřil sialostku ol]ce jako statu!ániho zástupce obce Hradištko k uskutečněníposlední
rozpočtovézměny s důrazem na skutečné plnčnírozpočtu olrce, Mistoslalosla dae sdělii, že poslední
rozpočtová aněna č, 08/2019 bude také uveřejnčna na úředni desce,

Slrfuka

3 Z9

l/
tt,

Nb\lh usnesení. Zasíupitelstvo obce schva]uje pověřeni starostky obce k usl.utečněnía po§,íZení posjedni
rozpočtové Zněn} č, 08/20]9 s důruZem na Skutečné plněni rozpočfu obce.
Hlasotťní přítomno )a členúzaslupílelsb+a

p}.a

ja

proti 0 zd|žel se

()

9

K bodu programu

č.
Projednání oZV č_ 02/20l9 o nistnínr poplarku za provoz Sysrému shromažd'ování
sběru. přepraly, třídění. \Tuživání a odstraňováni korltunálnich a osratnich odpadů

Níistostarosra \Tsvětlil dLivod každoročníhoschvalování iéro oZV, výše pop]atku se Ý piíštmloee nemenl.
Přílohou v_\h]ášky je piehled nákladů na ]ikvidaci komunálních odpadťl, nejsou zde zahmuty náklady na svoz
1říděného odpadu, Skutečné náklady na likvidaci netřiděného odpadu Za rok 2018 činjly 3 733 097 Kč, lato
čáýka se \.}dělí počtem poplatníků (trvale hlášeni občanénebo nlajitelé rekeačnich obiektú) 3 650 a z ioho
\rycháZí nák]ad} na 1 poplatníka ve výši 1 022,77 Kč, Pii určeni \,ýš§ poplalku se přihliži k sociálnimu
_.pe1,1u, pro,o obe. n" :\\: laci odpdd_ dopl;.',

Nti.,rh usnesení. Zastupilelstvo obce schva]uje ob€cně Závaznou 1yhlášku obcc Hťadištko č. 02/2019 o
nisrnim poplatku za provoz Sysrému shro ažd'ováni. sběru. přepravy. rřídění. \,yuživáni a odstraňování
komunálnich odpadů,
Hl,] súýám pl

h

amna

K bodu přogramu

] 0 c l enl l za sl upi l c l s^

- Projednání oZV

č. 10

p|a j0. ploti a ,dfžel se 0

a
č, 0]/20l9 o místnímpoptatku ze psů

starostka \]svčlij]a. že podle současnélegjs]alivy je doporučeno rozdělitjednotlivé nlístní poplatlq, do vice
vyhlášek podle typu poplatku, Misbsrarosta doplnil, ž§ sazba poplatků ze psů zustává v neznlěnéné výši, tj,
l20 Kč 7a ] psa, 180 Kč za každého dalšíhopsa za rok,

Núyrh usnesení Zastupitelstvo obce schva]uje ob€cně závaznou \,}hlášku obcc llťadištko č.0]/20]9 o
lnislrín poplatku Ze psÚ,
4sa1,1l1i

Pi]nn

nn

K bodu progřanu

J

a i lentl zasl tlpllels^

č.

11

Plojednáni

J

oZV

p|a ]0 proti

0, zd},žel se

0

č, 04/2019 o mísrníln poplatku z pobytu

ás!á!á v podol]nén Zlění,jako předcho7í \,)hláška, ale z\:-všuje se
Kč za každý započaqi den pobylu,

]\{istostarosta sděli], že znční\),hlášl§,

!ýše pop]atku z pobytu,

a to na 5

Dotaz Mgí. Zolhové, zda se jedná o lázeňslcý net]o íekreačnípoplatek či poplatek z ubytovací kapacity,
Místostarosta sdělil, že se všec]úytři aniněné poplarky nyní označu,ji jako poplatek z pobytu. Mgr. Zothová
doporučila zahrnout do znění usnesení i informaci o zruš€ní předchozí \yh]ášky, Staloslka odpovědčla, žc
přechodné a ZJušovaci ustanovení je součáýi Zrění všech nolych vyhlášek, a to v závěrečnén odýavci,
l\íísloslarosta uYedL. že při §ortrě no\Ych v}h]ášek Lryla použita metodika \,f daná Minisleťs§em \ nitra,

Núlth usnesení. ZasrupitelsN"o obce Schvaluj§ obecnč záYamou v}hlášku obce Hradištko č, 04/20]9

mísnrin popla&u z polrytu,

Hlasavki přítomno

]a

K bodu progranu

č. 12

čle ú zdshlpilalsl|a
- Projednáni oZV

\,íisloýarosta Sdělil. že tato

ozv

plo ]0. prcti

0,

o

zdťžel se 0

č, 05/'20 ]9 o míslnim pop]atku za užíváni veřejného prostranstlí

oproti nrinulénu znění rušínožnost zpoplarnění \Tužíváníveřejného

prostranstvi pro parkováni a ZáJoÝeň neunoáuje \.Vužílat veřejný prosior Za limto účelem,

Náýťh usnesení: Zaýupitelstvo obce schvaluje obecnč závazrou vyhlášku obce Hradištko č, 05/2019 o
místnnn poplatku za užíváníveřejného proýrans§í.

Hlosolúhí piílonno ]0 členůzashlpiíelsn

a

p|a ]0,pťolia zdržeLs€a

Srránka 4 z 9

K bodu plogramu

č. 13

- Projednání oZV

č. 06/2019 o úístnímpoplatku ze výupného

Mistostarosta sdělil. že tato oZV nedoznala oproti ninulému zněni žádných ZIě11. Mění Se pouze ]hůta
splalnosti poplalku. a !o z 15 na 5 dnů ode dne ukončeníakce,
Nál},h usnesení Zastupitelstvo obce schva]uje obecně závaaou !_ahlášku obce Hradlšlko č,06/2019 o
mislnin poplatku ze vStupného,

plo

Hlaso. ťl í přílamna ]a čle il zaslupilelsl,-d

K bodu progřanu

č.

11

]0,

píali 0,2cllžel se

0

Projednání ceny vodného a stočnéhona rok 2020

Místosrarosia předložil př€hled
Stávajících cen,

nákladů pro \Tpočet ceny pro vodné a stočné,Návlh poči!á sc

zachováin

Dolaz Mgr, Zothové. proč není kall,uLace nákladů přístupná na internetu. Mistoslarosia odpo!čdčl,že návrh
h-de po Jío_eoni l/,er,irťn la ulťUnl Je.ce,

usnesení: Zastllpitelst\,o obce schvaluje cenu vodného na lok 2020 p.o obec Hradišlko ve
^|ál|h.
Kč/ntr včetně DPl I a cenu stočnéhove 1'ýši :10.00 Kč/lll] Včetně DPH pťo rok 2020,

Hlasoú]lí přítafina 10 členi

K bod! přogrrnu

pozdčjšíchpředpisů

č. 15

-

zdstupitelsb-tl

prc

1(),

l'ýši 48,00

p}-óíi a, zůželse

()

Projednánj \.ýše odněn členůzaslupitelstva d]c zákona č. ]281000 Str, ve mění

Místoslarosta uvedl. že Sejedná o měsičníodměny neuvolněných č]enůZastupilelstva,

Mgr, Zothová qzvala zastupitele. aby si nez\Tšova]i odmčn), válede k finančnísituaci obce. a dá]e
\J,zvala nlístoslarosiu T, Pipotu ke sniženíjeho výše odněn}, Z\yšování odnlčn 7aslupltelů považuje za

ne

orální. Místostarosta podčkoval 7a přlponrínku a přednesl názor, žc když člověk odvádi nějakou pláci,
neměL Lry se st)děr říci Si o finančni odllěnu, Dle mistostaros§ Scjedná o náročnou a zodpovédnou práci. za
rok 20]9 Znínil třikát v!psané vy'běrové říz€nj na zhotovitele nástavby ZŠ, srarostka Sdělila_ že
nistoslarosta za \,lna]ožený čas. kteťý této práci věnuje Si odffěnu zasloužj. o l'ýši odnrčn} pro
nlistostarostu rozhodne zastupitels§o. které nlá přeh]ed. jak nroc Se T, Pipota práci pro obec \ énUje,
P. Bul.jko uvedl. že je obdiluhodnó, že T, Pipota při své práci ještě věnujc to]ik času chodu obcc, a sárr sj
neunli představh, že by to Samé
on, ř'inanční ohodnoceni misioslaroý} nepovažuje za přehnané,
P. Hradecry sdčljl. žeje čerst\ý^,,ládal
oLrčan Hradištka a púvodnčch!ěL slavět v jiné obci, Kvůli ralnním poměrům
v zaýupitelstvu od svého Zánéru upustil a oceňuje práci Zdeišího zastupilelstva. za kteíýn jc vidčt práce,
Paní slalostka poděkovala zajeho slova a ocenj]ajeho záiem o děni v obcj.

snešlníZasrupirelstvo obce schvaluje nraxnnální \,_{ši něSíčníchodntěn neuYoL]rěných čLenů
^'álrh
zaslupjt§lslva, io vše v souladu s novelizovanýnri aněnanri zákona č, l28/2000 Sb,, o obcích (obecni zřízení)
50l Kč, pťo neuvoLněného předsedu \,}-.boťl
konise j 0l0 Kč a pro neuvolněného člena

s platností od 1, ledna 2020, pro neu\rrlněného místostaroslu 32

nebo komise
zastupitelslva

}

]

6] ] Kč. pťo neuvolněného č]cna \,)-boru nebo
1 805 Kč.

asolúnířřílann) ]0 členůzusluřiíel,rlýu

Kbodu plogřamu

č. ló

- Projednáni poslftnBlí veřejné finančni podpory

pro la, ptoli

0, zLlržel se 0

na rok 2020

Starostka sdč]jla- že t]],]o podáno 22 žádosti o posk,"-lnulí veřejné finančnípodpory, všechn} by]y projednán},
a lThodnoceny na pracovni poradě zaslupitelú, S výsledky občany a Zasfupitele sealámil předseda konrise
pro spolK)L lng. vondrášek, Navíhuje, at]y otrec \, roce 20:0 poskytla podporu spolkúnl a org3nlzsliln \e
výši 546 000 Kč. tj, o 35 000 Kč n]éně než v l€tošním roce 20]9. Z přcdložených žádostí byly 2 Zatnííluly a
4 posl§tnut} ve snížené,ýýši-Dvě žádosti se lýkají pos]§tování sociá]nich služeb, Mísrostarosta doplnil. že
piehled žádoýí a posk),rnurých čáslek bude zveřejněna ve Zpravodaji,

Žádost Mgr, Zothové, atry byl přchled zveřejněn i na Weboiich slránkách obce, Mistostarosta tak přislíbil,

Nnrh usnesení Zastupilelstvo

obce schvaluje leiejnou finaŇní podporu spolků, organizací a

lzických

l;

r-

osob Z rozpočtu obce Hradištko na rok 2020 v celkové q,ši 51ó 000 Kč Y Souladu s platnýni Pravidly č,
l/20l5 pro posb,lování veřejné finančni podpory. neinvestičnítransfer neziskoyé organizaci Farní charita
sialý Knín pro rok 2020 ve !.'ši 60 000 Kč a neinvestični transfer neziskové organizaci Centi]]nl socjá]njch
služeb Hvozdy pťo rok 2020 ve ťši4 000 Kč,

Hla:ol ání pl'íttlmntl

K bodu pťogřanu
výhledu rozpočtu

1

a členú zašlllpilelštlu

č. 17

202l

-

pro ]a, p],oíi a, zá,žel se 0

Projednáni návrhu rozpoótrr MŠa ZŠna rok 20:0lčetně návrhu střednědobého

2022

Mistostarosra informova] o nové povinnosti zlizo\atele MŠa ZŠ§ kajLcl se ná\rhu rozpočtu příspěvkových
organizací a ná\,rhu střednědobého výhLedu rozpočtu na roky 2021 2|22 těchto organizaci, Dále popsa]
nejqimamněiší položky obou dokumentťl,
Ntiyrh usnesení: Zastupitelsťvo otrce schvaluje rozpočet Mateřské ško]y Hradištko na rok 20:0 a střednědobý
lU,,poťL. ]0]l-:0:: e o plipe\ko\coíga,,i7dťc

ni.,d

Hlosolá}li Přííónnó ]a čknů,ashlpilelstld

pra ]0, p|oli

a, zdtžel se a

Nár,h usnesení Zastup:telslvo olrce Schva]uje rozpočer Zálladní školy Hradjšlko na íok 2020

a střednědotrý

\

hLed

íolpo( .'0]l_:n:2,e,o pii,pi\kn\;oíg"ni7dJc

Hlasayá]lí přílónno ]a

čk ú zastlpííelsfua

prc 10,pťol|0 zdielse0

Dolaz G, Raiseť, kde se pronrira,jí zíSkanédorace Zniňované v bodu,1 progran]rJ Zasedáni, Místosíarosta
odpovědě], že Se objevLrjj v

K bodu progT3mu

č. 18

účeinic§íjižv

ťoce 2019,

- Projcdnáli návrhu rozpočtu otrce Hradjšiko

na rok

]0]0

Místostaroýa před]ožil návrh rozpočtu obce na rok 20?0. který lryl 7veřejněn na úředni desce. oploti návíhu
doznal rozpočet 7rnčn - obec již neodvádi pop]alck za odběť vody Českéinspekci živolníhoprostředi,
neočeká!á ani vraiku za iento poplatck, je ponižena čáslka na kulturu, Uved1. že rozpoč€r bude investiční.
Předpok]ádané přiimy pod]e RUD (daň z přijnu)jsou očekávány ve výši j3 l70 tis. Kč. podsi.ínon čásikolt
isou dotace 25]l0tis,Kč(SFZP)+i282ris,Kč(středočeskýkraj)nakana]izaci, l 615 tis, Kč na siavbu

školy (Slředočesbý kraj) a ó80 tis, Kč provozni dotace ze Stč, kraje, Vý7nannýn přijnlern Lrude 7 4ó0 tis. Kč
7a noYé kanalizačni piípojlry a siočnév Pikovicích, Daň z nefiovilosli piedpoktádá příjen ve úši1 850 !1s,

Kč,
Důležitépo]ožlq ve !"ýdajich: j 000 tis, Kč na opravu místníchkonlunikací. 1 200 1is, Kč na dokončení
chodníku na Brunšovč,4 07] tis, Kč na opralu vodovodniho přivadčče PosáZavského vodovodu a opra\.]
stary'ch \,odovodních piípojck, 51 ,18] tis. Kč v položce kanalizace (\ýstavba kanalizace Nade vsi a píovoz
ČoV v Pikovicích), l l 290 tis, Kč na dokončeníýavby školy, projekr na špýchar a na proloz ZŠa MŠ,1
550 tis, Kč na veřejné osvětlení + dokončeni osvětleni přechodů, dále se počítás lýdaji na opra\.u
spo]ečenského Sá]u a plojek! na opíalu čp, 3. kam je l plánu přestěhovar obecní úřad; 5 764 tis, Kč na
odpadové hospodářství Svoz odpadu, ntzdy, nákup novich konlejnerů a ťozšiřeni sběrného dvora,
Zaměstnancůn se naq,šuje mzda o l 500 Kč hrubého měsíčně, Uroky z úvěrůjsou Ve výši 860 lis, Kč, Dalši
úvěr a zadlužení obce neni v planu, pokud nenasranou zajifiavé příležitosti.
Dolaz Mgr, Zot]rové, čiň bude hrazen schodek lozpočtu ve ty'ši 19 697 tis, Kč, Místostarosla odpovéděl. že
n,lielienjmi fi-rd-r(emi ,, lli1_1\.Il lel Konkrd,né ,1 UiIech U ("e.ki,po1.1eln}. KUmťl\n: ban(l d ce.kť
národní banky. Mistoýarosta dohledal infonnace a sdělil. že k ]1,12,2015 ro bylo celken 10 945 266 Kč,

k31.12,20l6 celková čáýka ]l950670 Kč, k]1.12,20l] částka 15795720 Kč. k31.]2.2018 čáýka
20 215 696 Kč, k 3l,10,2019 to tr,\lo 19 982 394 Kč, k 30.] 1,2019 bylo na účrechobce ce]k€ln 16 857 ] l l
Kč (\rysvětleno, že tento pokles způsoben zapL,]Lenim praci za ZŠzc lúťn:01o a Ubdrženim dotace od
MFČR v prosinci 20] 9), N{gr. Zolhová dáLe upozornila, že nalrženi rozpočet je riskantní. velkou čáý z něj
odčerpávají splátlq úvěrů.předevšim na výkup centla obce! což po\ažuje za špatné rozhodnuri, Starostka
s mistostaiostou lulo investici obhajovali - \ýkup jihi čásíjcentra by]o vá]eden kbudoucinu lozvoji
Hradištka správný krok- Mgr, Zorhová j€šrě upozornila na siáte rostoucí položk!,rozpočtu údržbaobcemzdy zaměstnanců obecního úiadu, a dokonc€ nzda za knihovnu. starostka odpověděla, že nárůst
Stránka ó z 9

mzdolých plostředků je spojený iaké s nárůStem počtu ob}-\,atcl. od Ioku 2001 se počet obyvalel
zdvojnásobil, s čimžje spojená agenda. Mzdy sc zqšujítaké na základě každoročníhozvyšování mezd
pod]e zákona, Míslosiarosta upozornil, ž§ Za nižšimzdy Zde nikdo pracovat nebude a lidé chodí do práce
ploto. aby si lydělali peníze a mohli uživi1 své rodjny, on sánr spíšlrledá cesry. jakje za odvedenou práci
lépe ocenit,

Dotaz Mgr. Zotbové. proč obec platí qsoké nájcmné 480 tis, Kč Za pronáiem proýor pro oÚ .r proe UZ se
dá\no nepřes!ěhova]a do čp, ], starostka odpovčdčla, že čp, ] je Ý r€larivně dolrrém technickém s!aw,
nicnréné.ie potř€ba zd€ vyřešjt elek!řinu, Zaleplení, kanalizační připo]ku. odvod vlhkosri a daLšíslalebně
iechnické úpíav}.-, Realizuje se řada dalšíchinvestic a zalíIn nebylo nložrétuto akc] zvládnout- i!íistostarosta
dodal, že na realizaci vice akcí vjednom časovénobdobí bude !řeba při,jmoul \'ice Zan]ěsinanců, nelze
zvládal při současnénpočtu.

Dotaz G, Raiser na výši úvěrú.nrístoslarosta uYedl, že stal k 30,] ],]0l9 byl 49 290 tis. Kč. nejvěršíčást
tvoří úvěr na pořizení,jižníčáýi centra obce (k ]0.1 1,20l9 zbývá doplati! 29 85j tis. Kč,), nolj par ilon ZŠ
(5 450 tis, Kč), kanaLizaci v Plkovicich (5 373 !is. Kč a 2 482 !]s, Kč) a přísravbu ZŠz roku 2012 (6 132 tis,
Kč), DáLe se zeprala na dúvod nái,trstu nákladú na údržbu otrce oproti rok 20]8, mísrostarosra qsvětlil. že
jlle o přesun mzdových prosdedků mzda J, Aurerského není zahrnuta v kapito]e veřejná správa. ale pod
údržbou obce,

Mgr, Zorhová upozornjia na rozpočlovou odpovědnost danou zákonenl. klcíá sl§duje podil dluhu k průnrěru
příimu za posjední čtyři roky, Podil dLuhu by neměl překročit 60 %, a]c podil d]uhu obecniho íozpočtuje]00
ló, V§ zprávě o hospodařcní obcc s€ však objevi]o pou7§ to, žc podí] dluhuje nad 60 %, ale už lalrl není !o.
že je l00 %, Mistoslarosta upozoíni] na mylné !!r7eni Mgr, Zothové dohledal zprávu o přezkoumání
hospodaiení obce, kt§íá byla
na úřední dcsce. a citoval pos]ední odsravec texlu 7pfávy, kde jc
^,eřejněna
uvedeno. .,dluh územniho celklr překroči] 60 % k prú]něLtljeho příjnlů za poslední4 rozpočrovérok}. neboť

k31,12,20l8 čjnil l0 l
Po

lilo

J< )dIť _

l\.\

% prúméru příj nů Za posledni 1 rozpočrovérok_Y."

e(]o\

"n'

do. o (

L1|,1.o\

ln',

Ná\,|,h sne|enL Zastupitelsr!o obce Schvaluje rozpoče! obce Hradlštko na íok 2020. Přil y jSou
rozpočtovány !§ \,)'ši 8: ]79 tisíc Kč a }ýdaje ve \aiši 97 78j tjsic Kč, Splátk) úÝěIu piedstawji čáslku !e
\,{ši 4 69] tisíc Kč, Rozpoče1 obce je ýanoven jako schodkorí, Tenlo schodek Lrude hrazen finančnílni
prostiedk} z minulich let,

Hlasafá í příto

]na ]a členůzdslu?ilcls!.]

p|a

la

prati

0,

zbžel se a

K bodu přogřamu č. 19 - Různé.informace
Zastupirel M_ NeužiL Sděli], že Myslivecké sdruženíMednik lunguie v obci přes 50 let a posledni roky n1u
činnost konrplikují nlajetkové spory o lesní pozemk], Les\ ČR. KKP J §oukíonrl nrájitelé lesů se stá\,aj í
čLen} nové vznikajícího Honebního společenSŇa Mcdnik a nryslivci žádaji obec Hladjšlko, ab)'. se ýala laké
členem společenství. aby b}]a inibnnována o lonr, co sc v honitbě děje, MíSrostarosta doplnil. že bez
společensNi by mohlo dojít k pronájntu honittry cizínt zájemcům a místníspo]ek tr], musel ukončit svoji
činnosr,

Nu'th usnesení: ZastupitelsNo obce schvaluje Souhlas vlastníka honebnich pozemků obce Hradištko se
č,en.l\'m, Ho,leb.l,m \po,eien.l,u \Iedi,k, li:0-228- o,
HLasa\liní píítomna l0 členúzaslupil€lslla

Pró ]a, Pnti

a,

,rtlžel:e 0

K bodu programu č.20 -Připomínlry, žádosti občanů
Starostka informovala o personálni aněnč na obecnín úřadč,k 13,1,2020 konči v. Kaducho!á, najeji misto
nastoupi L, Buťjánková. a to od 1,1,2020, Plánované prodlouženi úředních hodin bude vzhledem ke zntěnánl
na podalelně až od Začáiku února, Poděkovala osiatním zanrěstnancúm. kleři přeYzali činnoýi podate]ny,
Dále poděkovala všeln ntisinin spolkúm a jejich členúmZa organizaci kulturních a Společenských akcí a
ponloc bez nároku na honorář pii rumýclr brigádách,

Stťánka 7 z 9

P. Pazdeťa uved], že je dobře, že skončil spor s prenlonsrráty, Starostka íeagovala, že mezi občany může
panovar rozdílnost názorú na koupi středu obce. nicnénČ7aslupilelstvo tento lrok stál§ povazuje za
\,lihodnou invesiicj a důležilýkrok pro další vývoj obce a nrožnost ovlivnit centrun tak. ab)'. slouži]o
především občanům,Je nurné si ale piiznat, že jde o promčnu. která polrvá iadu ]ei,

Připomínka Mgr, Zot]rové, že na úředni desce neni zveřejněn zápjs Z ]j,1].2019, Mistostarosta il ed
zkontroloval úřední desku a sděLil, že zápis Zveřejněnjc, Da]šídotaz Mgr, Zothové sněřoval k usneseni z
]3,] 1,20]9 a důvodjeho rozděleni na část a část B, Starostka odpověděla. žejedna čá5t se qikala pouze
^
Zákon. Dalšídotaz se !ika] začernění jmen v žápiscch ze
ú7emniho p]ánu a rozděleni usneseníT )-žadova1

Zasedání, Zastupiielka L. Hašková odpověděla, žeje lonru tak kaúl] ochíaně osobních údajů,nicnténě Zákon
tento postup neqžaduie a jnéna uz začerněná nebudou, Stalostka doplnila. že S€ snažila najít odpověď v
Zákonč o ochlaně osob n ích údaj ů a regislru snluv, kde j sou veš kerá j ména začerněna. Výl] ady ] egisl atj\} a
nterodická doporučeni se siále !.víjejía mnohdy se dopolučeni 1iší,

J, Ferencei, \'elilel SDH Hradištko. Seznánlil piitomné s činnos!í Zásdhové jednoikY, Jednotka měla v roc€
2019 k datu l6,12.19 celken 54 vijezdů ( l5 dopravních nehod, 1,1 požárú. 23 technické a osiatni pomoci. 2
plané poplachy). Celkem hasičj slťávili u připadťl 72,5 hodin, Průnlěrnějezdí k zásahůn 7 hasičúa plvní byli
u zásahu v ]5 připadech. Dále jnfonnova] o č§lrost] \,Ýcviků, školeni a údížb}techniky, Rozpoč€t j ednot]<_l
tr},l 4]5 000 Kč (z rozpočtu obce), navíc se podařilo Ziskat vice než 310 000 Kč, a to 80 000 Kč od občanů
na dva defibriláior}. 100 000 Kč od nadace Agroterl na piilb}. ]5 000 Kč od nadace ť'EZ na notor k člunu a
60 000 Kč od HZs středočeskéhokraje, Slaíostka poděkovala za činnosl 7ásahové jednotb, ajejich aktiÝity,
t]pozornila na několik záSahú hoiicich konpostů a apelovala na občany. aby ]ópe hospodařiLi na svých
Dotaz Mgr, Zorhové. Zda t]y1o na začátku řečeno, že se pii průběhu veřejného zasedání použjvá nahrávací
zařízení, L, Hašková odpovčdčla,že io nebylo občanůmoznámeno, ale audiozáznan slolrží pou7e jako
podklad pťo psani zápisu a neni nikde zveiejněn, Mgl, Zolhová sděli]a, že by L, Ilašková měla Zápis_v psát
]épe, protože lolisry zápis z konce roku neodpovída] skutečnost]. P, Bulejko uvedl. že navštěurje veřejné
zasedáni ve varnsd0rfu. které je nahráváno a přenášeno on line a ani to se na začátku olrčanůnl n§Sdčluje,
Mísrostarosta sdělil, že v jednacn řádu,je uvedeno. že ze zasedáni se můžepořizovat z!,ukový ZáZnanr, P.
Hradechj doplni1. že pokud se 7l]znanr nezveřejňuj€, je upozorněni na nahrávání irelevanrní, Mgr. Zolholá
uved]a, že chápe, že se záznanr poiizuje pro $/pracování zápisu, a]c slejně nejdc o doslovný zápis a uved€né
fornrulace jsou zavádějicí, a že nčkdc doslouý přepis dělají, Staťoslka řekla. že takový zápis by nikdo
nechrěl psát, ani čí§t,

P, Pešek poděkoval za realizaci chodníku a umíStěni autobusové zastávlq na Rajchardově a zeptal se, Zda
n€bude zaýávka Ý budoucnu nějak osvěrlená, Starosiki odpovědě]a, že je v plánu unristění solárního
osvčtleni,

Dotaz P, Bulejka na pokračování výstaÝt]y chodníku 7 Rajchardova na llradištko, Starostka uvedla. že se
jedná s nlaiitelkou soukronrého pozemku o prodeji, Dále infoí]novaLa o zájmu Billy o ýavbě prodein}
potravin v réto lokalitě a pokud dojde k dohodě. bude Součástí proiektu i \'a,sravlra chodníku.

Dalši dotaz směřoval na vÝvoj revilalizace centía, Starostka iníormovala o zahájeníjednáni s archjtekten],
klcú b)'. zajistil uspořádáni archilektonické soutěže, P, Bulejko se zeptal, zda bude v cenťu investo!al pouze
obec, nebo L]ude piizván ijiný invesror, Srarostka uvedla. že o nložlosti přjzvání inveýoťa zastupitelstvo
nejednalo. shoduje se na ion) že nechce podpořit lýstavbu bytů \,centťu. je pro qbudování prostol pro

služby a toho, co v obci chybí, např, park, dělské hřišiě, bydlení po senioŤ}r atd, Mistostarosta doplnil, že část
pozemků v centru Lr}La nabídnuta potravino\ain] řelězcům. nikdo o ně nenlč1 zájem, ]ednáni probíhají tedy
pouze s Billou, jak už b}lo Zníněno,

Dalši dotaz P, Bu]ejka směřoval na opravu šlěchovického nlostu a pozici obcc pii jednáních. Starostka
sdělita. že b}la jedna SchůZka Se SUs, kde zaznčl} požadavky památkářů, Zde b)lo sděleno, žc k opíavě
mostu Dr, E, B€neše do.jde až po opravě ntostu v Kanennénr Přivozu, n}ní se otrjewji zprá\, že mosr v K.
Přivozu se opravovat nebude, Všechno se stále mění a nic neni garantováno.
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Kbodu pŤogřamu č,2l - závěr
starostka poděkovala občanům za účasta řpělivost, popřála všem hezké vánoce a vyslovila piání snrěIen k
občanům,aby se v takovém hojném počtu sešli i na příštíchzasedáních, protož€ zastupite]é vítajízpětnou
vazbu ajsou rádi za podnč§, a pijpomínky od občanů,

Zapsala:

W(J\r
Lucie Hašková

o!ěřoýatelé zapisu:

_ý-4-

Ladislav volešák

Ra.]ka

ú\.|^
Tonrás PipoIa

s

v)věšeno na úřednídesce dne:
Sňato z úřednídesky dne:

