Zápis 17/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 25.března v 18:00 hodin.
Přítomno: komunikace na dálku v reálném čase s účastí všech 7 zastupitelů
Omluveni:
Hosté:
Občanů:
___________________________________________________________________
Program :
1. Zahájení
2. Smlouva s Městem Tišnovem-spolufinancování sociálních služeb r.2020 financování
3. Příspěvek DSO Mikroregion Čebínka
4. Příspěvek DSO Tišnovsko
5. Přijetí finančního daru KÁMEN
6. Cenová nabídka na projekt oprava komunikace Horka
7. Různé
8. Rozpočtové opatření 2/2020
9. Diskuse
___________________________________________________________________

Na základě usnesení vlády č. 274 z 23. 3. 2020 o přijetí krizových opatření týkajících se jednání
zastupitelstev obcí a krajů je zastupitelstvo vedeno pomocí prostředků komunikace na dálku, a to
v reálném čase.

BOD 1) Zahájení
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala přes komunikační zařízení nna dálku v reálném
čase bez jejich osobní přítomnosti, materiály k programu jednání zastupitelstva byla všem
zastupitelům zaslána emailem. Starostka navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za
ověřovatele: Pharm.Jitku Veličkovou a Petra Maláska.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně program a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou
a za ověřovatele: Pharm.Jitku Veličkovou a Petra Maláska.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 16/2019 ze dne 24. 2. 2020
Nebyly uloženy žádné úkoly

BOD 2) Smlouva s Městem Tišnovem - spolufinancování sociálních služeb na r. 2020

Přílohou byl zaslán návrh Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020, a dále tabulku finanční spoluúčasti obcí dle reálnéných
plánovaných nákladů(z ukazatelů r. 2018) a tabulku návrhu spolufinancování sociálních služeb obcemi
ORP Tišnov r. 2020. Ve vyúčtování služeb roku 2018 zůstal přeplatek obce 313,-Kč a tento přeplatek
bude zúčtován v návrhu stanovené částky na rok 2020, která je ve výši 45.200,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020 a částku spoluúčasti ve výši 45.200,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 2. bylo schváleno.

BOD 3) Příspěvek pro rok 2020 DSO Mikroregion Čebínka
Starostka seznámila zastupitele s počtem obyvatel v obci dle MVČR k 1.1.2020, který byl 676
obyvatel. Jako členové DSO Mikroregion Čebínka, se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Tišnov,
kde dle platných stanov je stanoven členský příspěnek 10,- Kč na osobu a rok. Pro rok 2020 je
tedy členský příspěvek Mikroregionu Čebínka ve výši 6.760,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši členského příspěvku DSO Mikroregion Čebínka, se sídlem
Malhostovice 75, 666 03 Tišnov, pro rok 2020 ve výši 6.760,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.
BOD 4) Příspěvek DSO Tišnovsko
Z výše uvedeného v předchozím bodě vyplývá, že pro rok 2020 je nově vypočtena i výše
členského příspěvku vyplývajícího z člensktví v DSO Tišnovsko, se sídlem Radniční 14, 666 01
Tišnov, kde dle platných stanov je stanoven členský příspěnek 35,- Kč na osobu a rok. Výše
členského příspěvku pro DSO Tišnovsko je stanoven na částku 23.660,- Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výši členského příspěvku DSO Tišnovsko, se sídlem Radniční 14,
666 01 Tišnov, pro rok 2020 ve výši 23.660,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
BOD 5 ) Přijetí finančního daru KÁMEN
Firma Kámen Brno, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 775/1, Brno, jednatelka Zdena Zemánková
nám každoročně nabízí dar obci ve formě mechanizace dle naší potřeby výběru. Na základě
předložené darovací smlouvy byl vybrán plotostřih na údržbu keřů veřejné zeleně. Darovací
smlouva je na plotostřich značky Makita, akumulační včetně příslušenství sady aku baterií
včetně nabíječky a kufru v celkové ceně 16.980,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od firmy Kámen Brno, spol. s r.o., se sídlem Mezírka
775/1, Brno - plotostřihu - stroje na údržbu veřejné zeleně v celkové výši 16.980,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 5. bylo schváleno.

BOD 6)
Cenová nabídka na projekt oprava komunikace Horka
Přílohou bodu byla cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na úpravu
komunikace Horka, firmou NITraM--projekt, s.r.o. se sídlem Slunečná 481/6, 634 00 Brno, která byla
zastupitelům zaslána k posouzení již koncem února. Cenová nabídka je ve výši 94.200,-Kč
včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace firmou NITraM-projekt,
s.r.o. se sídlem Slunečná 481/6, 634 00 Brno, na úpravu komunikace Horka dle předložené cenové
nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 6. bylo schváleno.
BOD 7) Různé

7.1. Navýšení finančního zajištění krizových situací v obci Hradčany
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem rozpočtovaného zajištění krizových situací pro obec
Hradčany na rok 2020 , a to ve výši 67.000,-Kč (což činí 100,-Kč na obyvatele v obci) v rámci
vyhlášeného nouzového stavu v zemi z důvodu pandemie korovaviru COVID-19 bylo
navrhnuto zvýšení částky na zajištění krizových situací v obci na částku 300,-Kč na obyvatele k
1.1.2020. Dle statistiky Ministerstva vnitra ČR je počet obyvatel 676. Celková částka na
zajištění krizových situací tedy činí 202.800,-Kč. Navýšení rozpočtu obce bude o částku
135.800,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení finančních prostředků na zajištění krizových situací v
obci Hradčany do rozpočtu obce ve výši 135.800,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7.1. bylo schváleno.
7.2. Lezčata
Přílohou byla zaslána žádost o podporu lezení - činnosti oddílu Lezčata, z.s., se sídlem U vlečky
1089, 664 34 Kuřim, kde pan Miroslav Machala žádá o podporu jejich oddílu Lezčata, který se
věnuje výchově a tréninku dětí a mládeže v oblasti lezení na umělé stěně a skalního lezení.
V loňském roce jsme poskytli oddílu pomoc ve formě zakoupení vybavení pro uložení
materiálu a potřeb pro lezení za cenu cca 1.000,-Kč. Byl předložen návrh na poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskutnutí finančního daru oddílu Lezčata,z.s., U vlečky 1089/8,
664 34 Kuřim ve výši 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 7.2. bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

7.3. Kaple Svaté Anny – finanční dar na nová okna
V loňském roce proběhla oprava střechy a klempířských prvků - okapů a svodů na kapli Svaté
Anny v Hradčanech. Letos se bude pokračovat v opravách a to výměnou oken. Pan Zelený
(pracovník diecézie Brno) nabídl možnost provedení další části opavy kaple , a to výměny
všech oken v kapli naráz. Ze strany obce by se jednalo o spoluúčast - poskytnutí finančního

daru ve výši 50% skutečných nákladů akce. Předběžně by byla částka finančního daru e výši
cca 200.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Tišnov, Kostelní 16, 666 01 Tišnov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Tišnov,
Kostelní 16, 666 01 Tišnov ve výši 50% skutečných nákladů na výměnu oken v kapli Svaté
Anny v Hradčanech.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7.3. bylo schváleno.
7.4. Cenová nabídka na kamerový systém - hřiště Horka
Přílohou byla zaslána cenová nabídka od firmy DAMACOM sdružení Martin Šenk & David
Eberhard, se sídlem Selská 56, 614 00 Brno, na pořízení kamerového systému se záznamovým
zařízením na instalaci v areálu hřiště Horka. Místostarosta Petr Malásek se této problematice
věnoval a po zvážení všech potřeb nechal vypracovat tuto nabídku, která obsahuje jak materiál
tak montážní práce za celkovou částku včetně DPH ve výši cca 41.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy DAMACOM sdružení Martin Šenk &
David Eberhard, se sídlem Selská 56, 614 00 Brno, na dodávku a instalaci kamerového systému
v areálu hřiště Horka dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 7.4. bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

7.5. Společenské akce pořádané v obci Hradčany
Zastupitelstvo se rozhodlo v rámci vyhlášeného nouzového stavu v zemi a návaznosti na jeho
postup z důvodu pandemie korovaviru COVID-19 zrušit všech plánovaných obecních akcí s
platností do 30. 6. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení všech plánovaných obecních akcí s platností do 30. 6.
2020.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 7.5. bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

7.6. Návrh na zajištění pomoci obyvatelstvu - seniorům nad 65 roků
Zastupitelstvo jednalo o možnosti, v rámci vyhlášeného nouzového stavu v zemi a návaznosti
na jeho postup z důvodu pandemie korovaviru COVID-19, poskytnout seniorům nad 65 roků
balíčky s vitamíny, dezinfekcí apod. s hodnotou balíčku cca 200,-Kč/ks.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí balíčků seniorům nad 65 roků včetně v hodnotě cca
200,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 7.6. bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

7.7. Místní poplatek za odpady a psy r. 2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh ke zvážení týkající se místního poplatku za svoz
komunálního odpadu a za psy. Právná úprava umožňuje u místního poplatku za komunální
odpad a psy se splatností do 31. 5. 2020, nesankcionovat zaplacení poplatku po této lhůtě
splatnosti navýšením poplatku až na trojnásobek dle ustanovení §11 odst.3 zákona o místních
poplatcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v případě úhrady místního poplatku pro rok 2020 za svoz
komunálního odpadu a za psy po lhůtě splatnosti do 31. 5. 2020, nesankcionovat navýšením
poplatku až na trojnásobek dle ustanovení §11 odst.3 zákona o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti

Usnesení č. 7.7. bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

BOD 8) Rozpočtové opatření 2/2020

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 předložila Miroslava Pavlíčková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 8. bylo schváleno.

BOD 9) Diskuze
Nebyly žádné body do diskuze.
BOD 10) Závěr
Starostka poděkovala za účast na tomto jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání
zastupitelstva obce ve 18:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 26. 3. 2020
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková

Dne:
Ludmila Špačková
starostka obce

Dne:
PharmDr. Jitka Veličková
ověřovatelka

Dne:
Petr Malásek
ověřovatel

