Zápis 23/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 23. listopadu 2020 v 18:00 hodin.
Přítomno:
7
zastupitelů
Omluveni:
Hosté:
1
Občanů:
___________________________________________________________________
Program :
1. Zahájení
2. Záměr obce Hradčany – pronájem pozemku p.č. 1124 v k.ú. Hradčany u Tišnova
3. Sociální příspěvek pro rok 2020
4. Finanční dar občanům pro rok 2020
5. Různé
6. Rozpočtové opatření 7/2020
7. Diskuse
8. Závěr
___________________________________________________________________
BOD 1) Zahájení
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala a navrhla úpravu programu - přesun bodu – 5.3.
Oprava veřejného osvětlení kolem cesty k nádraží z různého jako bod 2, a to z důvodu, že se
k přednesení návrhu dostavil pan Jaromír Filouš, který v obci provádí údržbu veřejného osvětlení,
a dále navrhla zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a
Ing. Pavla Zelinku.
Program:
1. Zahájení
2. Oprava veřejného osvětlení kolem cesty k nádraží
3. Záměr obce Hradčany – pronájem pozemku p.č. 1124 v k.ú. Hradčany u Tišnova
4. Sociální příspěvek pro rok 2020
5. Finanční dar občanům pro rok 2020
6. Různé
7. Rozpočtové opatření 7/2020
8. Diskuse
9. Závěr
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu
Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing. Pavla Zelinku.
Výsledek hlasování: Pro
7
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 22/2020 ze dne 21.9. 2020
Nebyly žádné úkoly

BOD 2)
Oprava veřejného osvětlení kolem cesty k nádraží
Další etapou oprav veřejného osvětlení v obci je oprava osvětlení kolem cesty vedoucí od
lávky přes potok Lubě k vlakovému nádraží. Pan Jaromír Filouš přednesl postup opravy
veřejného osvětlení k hradčanskému nádraží, kdy se jedná o výměnu závěsného kabelu a
výměnu 7 ks svítidel. Byla vybrána svítidla od českého výrobce typ MINIBRIA se zárukou 5
roků. Celková cena opravy se předpokládá ve výši cca 90.000,Kč. Opravu provede pan
Jaromír Filouš – Elektroinstalace, Drásovská 210, Hradčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy veřejného osvětlení k hradčanskému nádraží
firmou Jaromír Filouš-Elektroinstalace dle předneseného návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2. bylo schváleno.
BOD 3)
Záměr obce Hradčany – pronájem pozemku p. č. 1124 v k. ú. Hradčany u
Tišnova
Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen dle zákona č. 128/2000Sb., v termínu od 26. 10. 2020 do
23. 11. 2020. Jedná se o pronájem části pozemku v katastrálním území Hradčany u Tišnova p. č.
1124, druh pozemku orná půda o předpokládané výměře 635m², společnosti Správa železnic,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, za účelem stavby
“Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín” dále jen “Předmětná stavba dráhy” jejíž realizace se
předpokládá v termínu od 01/2021 do 06/2022. K pronájmu pozemku bude uzavřena nájemní
smlouva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr pronájmu pozemku p. č. 1124 v k. ú. Hradčany u Tišnova o
výměře 635m² společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 – Nové Město.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.
BOD 4)
Sociální příspěvek občanům pro rok 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na sociální příspěvek potřebným občanům dle
stanovených kritérií pro rok 2020 v celkové částce 48.700,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sociální příspěvek potřebným občanům dle stanovených kritérií pro
rok 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
BOD 5) Finanční dar občanům za rok 2020
Zastupitestvu obce byl předložen návrh finančních darů pro občany obce za rok 2020 v celkové
výši 16.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary občanům za rok 2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5. bylo schváleno.

BOD 6)
Různé
Bod 6.1.
Darovací smlouva s Oblastní charitou Rajhrad
Přílohou byl předložen dopis s návrhem Darovací smlouvy mezi Obcí Hradčany a společností
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rahrad. Jedná se o
poskytnutí finančního daru na činnost Oblastní charity Rajhrad ve výši 5.376,- Kč za poskytnuté
služby péče Domu léčby bolesti s hospicem od října 2019 do září 2020 pro občany naší obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Hradčany a společností Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad ve výši 5.376,- Kč
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6.1. bylo schváleno.
Bod 6.2.
Servis semaforu na přechodu pro chodce s firmou AŽD Praha
Přílohou byla předložena cenová nabídka na opravu semaforu a pravidelný roční servis semaforu.
Během měsíce října a listopadu došlo několikrát k výpadku funkce semaforu s hlášením cizího
napětí v systému a vyřazení funkce řadicě i semaforu, První tato porucha nastala po výpadku
elektriky a jejím následném nahození, a pak následně při vlhkém počasí. Po provedené kontrole
byl zjištěn nefunkční zdroj a porušený kabel mezi řadičem a semaforem. Oprava semaforu byla
provedena bez zemních prací za cenu z nabídky 30.250,-Kč. Dále je přílohou cenová nabídka na
pravidelnou roční profylaktickou kontrolu zařízení ve výši cca 8.600,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou opravu řadiče a semaforu přechodu pro chodce
a cenovou nabídku na jeho pravidelné roční prohlídky.
Bod 6.3.
Vizualizace plochy u kapličky
Zastupitelstvu byla předložena vizualizace úpravy komunikace a dalších ploch u kaple Svaté
Anny. Jednalo by se o úpravu komunikace s parkovacím stáním, plochy pro sběrné hnízdo
tříděného odpadu, a dále úprava zelené plochy kolem kaple s pěšinou a odpočinkovou zónou.
Vzhledem k tomu, že návrh uspořádání těchto ploch byl zastupitelům předložen až na zasedání
bude tato vizualizace každému přeposlána emailem, a bylo uloženo zastupitelům se v termínu do
30. 11. 2020 k návrhu vyjádřit. Poté bude projektantu panu Surému předložena optimální varianta
k dalšímu zpracování.
Návrh usnesení:
Zastupitestvo obce ukládá v termínu do 30. 11. 2020 vyjádřit se k návrhu úpravy prostoru
komunikace a plochy kolem kapličky.

BOD 7)
Rozpočtové opatření 7/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 předložila Miroslava Pavlíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.

BOD 8)
-

-

-

-

Diskuze

Mikulášská besídka na Horce – starostka přednesla návrh, že by se mohla mikulášská
besídka připravit na Horce, ale vzhledem k vládním nařízením toto nebude stejně možné
– tedy zrušeno.
Advent - sobota 28.11.2020 – rozsvěcení stromečku proběhne automaticky s veřejným
osvětlením bez účasti veřejnosti a od 16:15 hodin bude vysílán adventní pořad v
místním rozhlase.
Hradčaňák – zima 2020 z důvodu vánočních svátků musí být hradčaňák připraven do
tisku nejpozději 14. 12. 2020 – termín vyhovuje.
Hradčanské šermování r. 2021 – snad již bude v roce 2021 možné uspořádat tuto
tradiční akci, předběžně by se jednalo o finanční příspěvek obce pro SHŠ Victorius 30
tis.Kč, a dále pak zapůjčení stanů a pivních setů a zapůjčení zastřešeného podia přes
DSO Tišnovsko.
Termín dalšího zasedání bude v pondělí 21. 12. 2020.

BOD 9) Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva
obce ve 19:25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 27. 11. 2020
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková

Ludmila Špačková
starostka obce

dne:

Ludmila Stojanová dne:
ověřovatelka

Ing. Pavel Zelinka dne:
ověřovatel

