
Zápis 20/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne 20. července 2020 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:         7        zastupitelů 

Omluveni:                 

Hosté:                                 

Občanů:             1         

___________________________________________________________________ 

 

Program :  

1.   Zahájení 
2.   Smlouva o zřízení věcného břemene č. 02A.0451-00001 - ČEPS    
3.   Cenová nabídka a smlouva na zpracování PD na prodloužení   

  kanalizace 

4.   Jmkraj – dotace na akci „MŠ Hradčany - úprava hygienického   
  zázemí“ 

5.   Různé 

6.   Rozpočtové opatření 5/2020 

7.   Diskuse 

8.   Závěr 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

BOD 1)     Zahájení 
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala, a navrhla doplnit body programu, a to Smlouvu 

č. 1030060375/001 a cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na stavební 
úpravy kulturního domu, a dále navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za 
ověřovatele: Martinu Štouračovou, DiS. a Ing. Pavla Zelinku. 

Program: 

1.   Zahájení 
2.   Smlouva o zřízení věcného břemene č. 02A.0451-00001 - ČEPS    
3.   Cenová nabídka a smlouva na zpracování PD na prodloužení kanalizace 

4.   Jmkraj – dotace na akci „MŠ Hradčany - úprava hygienického zázemí“ 

5.   Smlouva č. 1030060375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-E.ON 

6.   Cenová nabídka – projektová dokumentace – stavební úpravy kulturního domu    
  Hradčany    

7.   Různé 

8.   Rozpočtové opatření 5/2020 

9.   Diskuse 

10.   Závěr 
 

 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu 
Pavlíčkovou a za ověřovatele: Martinu Štouračovou, DiS. a Ing. Pavla Zelinku. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 



Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 19/2020 ze dne 22. 6. 2020 

• Starostce obce Ludmile Špačkové zaslat písemnou výzvu na vyčištění části Čebínského potoka 
p. č. 1345 v k. ú. Hradčany u Tišnova, správci tohoto toku. Písemná odpověď přišla-viz. příloha 

 

                                                          

BOD 2)    Smlouva č. 02A.0451-00001 o zřízení věcného břemene  
Přílohou byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 02A.0451-00001 mezi 

smluvními stranami ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 a Obcí 
Hradčany, kde věcné břemeno – služebnost spočívá v právu oprávněného zřizovat a provozovat 
zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat pozemky nadzemními vodiči, umisťovat 
nadzemní vedení a dále modernizovat přenosovou soustavu. Jednorázová náhrada je stanovena 
na částku 133.585,-Kč.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 02A.0451-00001 se 

společností ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

 

BOD 3)    Cenová nabídka a smlouva na zpracování projektové dokumentace na 
prodloužení kanalizace  
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání ve věci prodloužení kanalizace – rozšíření 
stokové sítě v obci. Jedná se o prodloužení kanalizace – zjednodušené řešení pro dva pozemky v 

délce cca 15 m tlakové kanalizace a cca 25m gravitační kanalizace s napojením do čerpací stanice. 

Cenová nabíka firmy PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí 
nad Labem, obsahuje projekt k územnímu řízení a sloučený projekt ke stavebnímu povolení a 
dokumentaci k zadání stavby v rozsahu prováděcí dokumentace v celkové částce cca 120.000,-

Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., 

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, na projekční činnost na akci rozšíření stokové sítě v 

obci Hradčany  dle předloženého návrhu.   
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4)     Jmkraj – dotace na akci „MŠ Hradčany – stavební úprava hygienického 
zázemí“ 

Starostka seznámila zastupitele se skutečností, že nám byla přiznána dotace z JMKraje na akci - 

MŠ Hradčany – stavební úpravy hygienického zázemí, a dále s tím že byla doručena Smlouva o 

poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání seznámila zastupitele s přiznáním 
dotace od MF ČR a již učinila požadované kroky k přiznání dotace a zaslala čestné prohlášení, 
že nemáme žádnou jinou dotaci na tuto akci, odmítla dotaci z JMKraje a zaslala návrh smluv 
zpět na JMKraj.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení starostky ve věci přidělené dotace Jmkraje na akci 
MŠ Hradčany-stavební úprava hygienického zázemí. 
 



BOD 5)    Smlouva č. 1030060375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
Obci byla doručena  Smlouva č. 1030060375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  mezi 
Obcí Hradčany a společností  E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, k pozemkům  p.č. 127, 1339/2, 1344, 1340 v k. ú. Hradčany u Tišnova pro realizaci stavby  

s názvem "Hradčany, NNk, Ondrová, p.č. 1337/2” za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN, pojistková skříň, optický kabel. Cena jednorázové náhrady činí  částku 9.400,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030060375/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
mezi Obcí Hradčany a společností  E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, k pozemkům  p.č. 127, 1339/2, 1344, 1340 v k. ú. Hradčany u Tišnova dle předloženého 
návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 
 

 

BOD 6)    Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na  kulturní dům. 
Na základě zadaných podmínek, které byly zaslány 4 projektantům (Ing. Arch. B. Hladký, Ing. 
J. Tauš, Ing. V. Dokládal a Ing. Minaříková). Přílohou byly tři nabídky předloženy, ing. 
Minaříková se nezúčastnila. Po posouzení návrhů na zpracování projektové dokumentace na 
stavební úpravy kulturního domu byla vybrána nabídka na zpracování realizační dokumentace 
stavby od ing. arch Borise Hladkého, Dolní Loučky 124, 594 55 Dolní Loučky, za celkovou 

cenu 332.000,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování realizační dokumentace stavby – Stavební úpravy 
kulturního domu od ing. arch. Borise Hladkého dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
 

 

BOD 7)         Různé 

7.1. Smlouva o poskytování služeb Senior TAXI 

Přílohou byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí služeb Senior TAXI mezi Obcí Hradčany a 
Renatou Krejčí, se sídlem Halouzkova 54, 666 01 Tišnov, kterou je nabízena služba Senior 
TAXI, čímž se rozumí přeprava oprávněných občanů obce Hradčany za účelem návštěvy 
lékaře, nemocnice, lékárny, pošty, úřadů a podobně. Zatím na zkušební dobu dvou měsíců srpen 
a září za paušální cenu 1000,-Kč/měsíc.    
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb Senior TAXI mezi Obcí Hradčany a 

Renatou Krejčí, se sídlem Halouzkova 54, 666 01 Tišnov dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7.1. bylo schváleno. 
 

 

BOD 8) Rozpočtové opatření 5/2020 

Účetní Miroslava Pavlíčková seznámila zastupitele s čerpáním rozpočtu k 30. 6. 2020, a dále jim 
sdělila, že vzhledem k tomuto čerpání rozpočtu a jeho správnému nastavení není nyní potřeba 
provést rozpočtové změny.   
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu Obce Hradčany k 30. 6. 2020. 

 

BOD 9) Diskuze 

Starostka seznámila zastupitele s programem pořádaných Anenských hodů dne 26. 7. 2020 od 
14:0 hodin v areálu na Horce. 
Další informací bylo chystané ukončení prázdnin s názvem “Abychom se nenudili na konci léta”, 

kde budou připraveny akce pro děti ve věku od 6 do 12 roků. 
Pan ing. Zelinka upozornil na neustálý problém ukládání odpadu živelným způsobem ke garažím 
na Návsi. Je potřebné umožnit využívání i druhé garáže pro potřeby obce, neboť neustále dochází 
k hromadění objemného odpadu (pneumatiky, lednice, televize a další odpad) před těmito 
garážemi.  
 

 

Termín příštího zastupitelstva byl dohodnut na 24.8. 2020 v 18:00 hodin.  

 

 

BOD 10)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva 
obce ve 19:25 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 7. 2020  

 
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

 

Dne: 

Ludmila Špačková                                           

starostka obce    

 

 

 

 

Dne:        Dne: 

Martina Štouračová       Ing. Pavel Zelinka 
ověřovatelka                           ověřovatel   


