Zápis 15/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 17.prosince 2019 v 18:00 hodin.
Přítomno:
6
zastupitelů
Omluveni:
1
Hosté:
Občanů:
___________________________________________________________________
Program :
1.
Zahájení
2.
Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2020
3.
Rozpočet obce Hradčany pro rok 2020
4.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany pro roky 2021 - 2023
5.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za psy
6.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad
7.
Finanční dar občanům
8.
Finanční dar Kambodža – Oči dokořán
9.
Inventarizace pro rok 2019 – příkaz a plán
10. Odměňování členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2020
11. Různé
12. Rozpočtové opatření 11/2019
13. Diskuse
14. Závěr
____________________________________________________________________
BOD 1) Zahájení
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala, a navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za
ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing. Pavla Zelinku.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele:
Ludmilu Stojanovou a Ing. Pavla Zelinku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0 Zdrželi se
0
Usnesení č. 1. bylo schváleno.
Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 14/2019 ze dne 25. 11. 2019:
Nebyly uloženy žádné úkoly
BOD 2) Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2020
V příloze byl předložen návrh rozpočtu MŠ Hradčany na rok 2020. Rozpočet je sestaven pro rok 2020 jako
vyrovnaný v částkách příjmů a výdajů 380.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2. bylo schváleno.

BOD 3) Rozpočet obce Hradčany pro rok 2020
Návrh rozpočtu obce Hradčany na r. 2020 byl řádně vyvěšen, a to od 29. 11. 2019 dosud. Rozpočet na rok 2020,
kde závaznými ukazately jsou paragrafy, je navržen jako vyrovnaný v částkách příjmů a výdajů 9.977.300,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Hradčany na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.
BOD 4) Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany pro roky 2021-2023
Zastupitelstvu byl po řádném vyvěšení předložen ke schválení "Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hradčany",
který je zpracován na období 2021 až 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hradčany na období 2021 - 2023 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
BOD 5
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za psy
Přílohou byla předložena zastupitelstvu zpracovaná nová Obecně závazná vyhláška obce Hradčany
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, kde byl stanoven poplatek za psa 100,-Kč/rok a za každého dalšího 150,Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hradčany č. 1/2019 o místním poplatku ze psů dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5. bylo schváleno.
BOD 6)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad
Přílohou byla předložena zastupitelstvu zpracovaná nová Obecně závazná vyhláška obce Hradčany
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Stanovená výše poplatku v roce 2020 je 650,- Kč na obyvatele s trvalým
pobytem v obci a za objekt k bydlení bez trvalého pobytu v obci, a občané nad 70 roků věku 550,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hradčany č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6. bylo schváleno.
BOD 7) Finanční dar občanům
Zastupitestvu obce byl předložen návrh finančních darů pro občany za rok 2019 v celkové výši 18.500,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary občanům za rok 2019 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.

BOD 8) Finanční dar Kambodža – Oči dokořán
V příloze byl předložen návrh Darovací smlouvy mezi Obcí Hradčany a spolkem Kambodža Oči dokořán, z.s. se
sídlem Květnická 1620, 666 01 Tišnov, kde dar byl stanoven na částku 5.000,-Kč. Po proběhlé diskusi bylo
přestoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Hradčany a spolkem Kambodža Oči dokořán, z.s. se
sídlem Květnická 1620, 666 01 Tišnov, dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
2 Proti 4 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8. nebylo schváleno.
BOD 9) Inventarizace pro rok 2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno v příloze s příkazem starostky obce k provedení inventur k 31.12.2019 a
plánem provedení inventur a složením inventarizační komise:
Předseda inventarizační komise: Ing. Pavel Zelinka a další členové inventarizační komise: Petr Malásek, Martina
Štouračová, Ludmila Špačková a Miroslava Pavlíčková
Inventarizačni komise provede inventarizaci fyzickou a dokladovou inventuru dle směrnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příkaz a plán inventur pro rok 2019 a ústřední inventarizační komisi ve složení:
Předseda inventarizační komise: Ing. Pavel Zelinka, členové inventarizační komise: Petr Malásek, Martina
Štouračová, Ludmila Špačková, Miroslava Pavlíčková
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9. bylo schváleno.
BOD 10) Odměňování členů zastupitelstva obce od 1.1.2020
V příloze bylo předloženo metodické doporučení k aktuálním změnám v odměňování členů zastupitelstev ÚSC
včetně tabulky k novele nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění pozdějších předpisů. Starostka navrhla
stanovení odměn od 1. 1. 2020 takto:
Odměna za výkon neuvolněného místostarosty obce 14000,-Kč/měsíc.
Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - předsedy výboru, komise 2000,-Kč/měsíc.
Odměna za výkon funkce neuvolneného člena zastupitelstva bez dalších funkcí 1623,-Kč/měsíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení odměn dle novely nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
odměnu za výkon neuvolněného místostarosty 14000,-Kč/měsíc,
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - předsedy výboru, komise 2000,-Kč/měsíc a
odměnu za výkon funkce neuvolneného člena zastupitelstva bez dalších funkcí 1623,-Kč/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10. bylo schváleno.
BOD 11)
Různé
11.1Provozní řád a rezervační systém
V příloze byl předložen Provozní řád a rezervační systém pro nové víceúčelové hřiště "SPORT PARK Horka".,
který bude spuštěn v roce 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád a rezervační systém viceúčelového hřiště "SPORT PARK Horka" dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11.1. bylo schváleno.

11.2 Oprava hygienického zařízení pro personál v MŠ Hradčany
V příloze byl předložen návrh s předběžným odhadem ceny úpravy hygienického zařízení pro personál v mateřské
škole Hradčany, kde je tato úprava odhadnuta na cca 400.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že se v mateřské škole v
této části budovy neprováděly žádné úpravy je možné, že vzniknou další nepředvídatelné náklady, a tak po
proběhlé diskusi zastupitelů byla předběžná částka této stavební úpravy stanovena na částku cca 500.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úprav hygienického zázemí pro personál v Mateřské škole Hradčany a
cenu stanovenou na cca 500.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11.2. bylo schváleno.
11.3.) Územní studie Územního plánu obce Hradčany
Starostka seznámila zastupitele na výsledek jednání s ing. arch. Zbyňkem Pechem, který zpracovává pro obec
územní studii Územního plánu Hradčany na pozemek mezi ulicí Čebínskou a Drásovskou, kde je navržena
jednosměrná komunikace a vystavba technického zázemí obce a komplex s 6 byty sociálního bydlení a 4 - 5
rodinných domů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územní studie Územního plánu obce Hradčany dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11.3. bylo schváleno.
11.4.) Smlouva o zřízení věcného břemene č. sml. 8800073659_2/VB/P
Obci byla doručena Smlouva o zřízení věcného břemene č. sml. 8800073659_2/VB/P mezi Obcí Hradčany a
společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k pozemku p. č. 240 v k.ú.
Hradčany u Tišnova, kde je v pozemku uloženo plynárenské zařízení "Přeložka STL plynovodů a plynovodních
přípojek v rámci stavby "II/385 Hradčany - průtah, číslo stavby: 8800073659" včetně součásti příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 3m. Cena jednorázové náhrady činí částku 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. 8800073659_2/VB/P mezi Obcí
Hradčany a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k pozemku p. č.
240 v k.ú. Hradčany u Tišnova, kde je v pozemku uloženo plynárenské zařízení "Přeložka STL plynovodů a
plynovodních přípojek v rámci stavby "II/385 Hradčany - průtah, číslo stavby: 8800073659" včetně součásti
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 3m dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11.4. bylo schváleno.
11.5.) Protokol o kontrole hospodaření a účetnictví v MŠ Hradčany
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem provedené kontroly hospodaření a vedení účetnictví Mateřské
školy v Hradčanech za období leden až říjen 2019, kterou provedli členové finančního výboru ve složení M.
Štouračová-předsedkyně, L. Stojanová-členka a M. Pavlíčková-účetní obce. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek provedené kontroly hospodaření a účetnictví v MŠ Hradčany za
období leden až říjen 2019.
BOD 12)
Rozpočtové opatření 11/2019
Návrh rozpočtového opatření č. 11/2019 předložila Miroslava Pavlíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12. bylo schváleno.

BOD 13) Diskuze
Starostka seznámila zastupitele o chystaném večerním silvestrovském setkání občanů na Návsi od 22:00 hodin,
kde bude nachystán k občerstvení horký čaj a svařák.
BOD 14) Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 19:30
hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 23. 12. 2019
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková

Ludmila Špačková
starostka obce

Ludmila Stojanová
ověřovatel

Ing. Pavel Zelinka
ověřovatel

