Zápis 25/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 25. ledna 2021 v 18:00 hodin.
Přítomno:
7
zastupitelů
Omluveni:
Hosté:
Občanů:
3
___________________________________________________________________
Program :
1. Zahájení
2. Svazek vodovodu a kanalizace Tišnovsko – schválení příspěvků
3. Svazek vodovodu a kanalizace Tišnovsko – zásady spolufinancování
4. DSO Mikroregion Čebínka, schválení příspěvku
5. DSO Tišnovsko, schválení příspěvku
6. Veřejná finanční podpora SHŠ Victorius
7. Veřejná finanční podpora nezisková organizace Žijme život, z.s.
8. Finanční dar – senioři Chudčice
9. Různé
10. Rozpočtové opatření 1/2021
11. Diskuse
12. Závěr
___________________________________________________________________
BOD 1) Zahájení
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala a požádala o změnu v programu, a to takto:
1. Zahájení
2. Svazek vodovodu a kanalizace Tišnovsko – schválení příspěvku
3. Svazek vodovodu a kanalizace Tišnovsko – zásady spolufinancování
4. DSO Tišnovsko, schválení příspěvku
5. Veřejná finanční podpora SHŠ Victorius
6. Veřejná finanční podpora nezisková organizace Žijme život, z. s.
7. Finanční dar – senioři Chudčice
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 20 – T002 s firmou PROVOD
9. Smlouva na instalaci Z-BOXu s firmou Zásilkovna
10. Různé
11. Rozpočtové opatření 1/2021
12. Diskuse
13. Závěr
a navrhla zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou a
Petra Maláska
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu
Pavlíčkovou a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou a Petra Maláska
Výsledek hlasování: Pro
7
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 24/2020 ze dne 21.12. 2020

• Starostce obce projednat s projektantem panem Surým rozšíření dokumentace pro úpravy komunikace kolem
kapličky o chodník směrem na ulici Drásovskou. Již bylo zahájeno – p.Surý souhlasím i s chodníkem.

BOD 2)

Svazek vodovodu a kanalizací Tišnovsko – schválení příspěvku

Přílohou byl předložen dokument k odsouhlasení mezi Obcí Hradčany a Svazkem vodovodů a kanalizací
Tišnovsko, se sídlem nám. Míru 111, Tišnov, a to příspěvku na činnost svazku pro rok 2021 ve výši
8.400,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro rok 2021 na činnost Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko, se sídlem nám. Míru 111, Tišnov, ve výši 8.400,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 2. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 3)
Svazek vodovodu a kanalizace Tišnovsko – zásady spolufinancování
Starostka informovala zastupitele o konaném jednání Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
a projednávaných Zásadách spolufinancování vodního díla 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zásady o spolufinancování vodního díla 2021 Svazku vodovodů a
kanalizací Tišnovsko.

BOD 4)
DSO Tišnovsko, schválení příspěvku
Přílohou byly předloženy dokumenty k odsouhlasení příspěvků pro rok 2021 mezi Obcí
Hradčany a CCS DSO Tišnovsko, se sídlem Komenského 1109, 666 02 Předklášteří. Výše
příspěvku za členský poplatek za obyvatelstvo činí pro obec Hradčany a rok 2021 částku
23.905,-Kč; dále příspěvek za činnost pověřence GDPR pro rok 2021 za Obec a MŠ v částce
12.000,-Kč a spoluúčast pro rok 2021 na pojištění velkoobjemových kontejnerů BRKO v částce
297,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvky pro rok 2021 mezi Obcí Hradčany a CCS DSO
Tišnovsko dle předložených podkladů.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 4. bylo schváleno.

BOD 5)
Veřejná finanční podpora SHŠ Victorius
Přílohou byla předložena Žádost o dotaci SHŠ Victorius, se sídlem Na rybníčku 183, 666 01
Tišnov, na pořádání akce 12. Hradčanské šermování na Horce, předpokládaný termín akce –
29. 5. 2021 a požadovaná částka ve výši 35.000,Kč. Obec se v rámci akce bude ještě podílet
zapůjčením stanů, pivních setů, podia a prostoru areálu Horka, bez přístupu na víceúčelové
hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na pořádání tradičního Dětského

dne konaného 29. 5. 2021 - "12. Hradčanské šermování" ve výši 35.000,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 5. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 6)
Veřejná finanční podpora nezisková organizace Žijme život, z. s.
Přílohou byla předložena Žádost o podporu charitativní akce dětský den od neziskové
organizace Žijeme život z. s., se sídlem Drásovská 162, Hradčany, pro pořádání dne pro děti
v termínu 12. 6. 2021. Tato organizace chce pořádat nevýdělečnou akci pro děti s programem
– vystoupení dětí z mateřských školek z regionu a dětí z DD Tišnov, pro děti budou
připraveny soutěže a hry, dále pak vystoupí další zájmové skupiny jako lukostřelci, historičtí
četníci v dobových uniformách, veteráni, motorkáři, hasiči apod. Večerní program bude určen
spíše pro dospělé. Obec se bude v rámci této akce podílet zapůjčením stanů, pivních setů a
prostoru areálu Horka. V žádosti požadují zapůjčení – zpřístupnění víceúčelového hřiště. Po
proběhlé diskusi bylo schváleno zapůjčení stanů, pivních setů, případně zajištění podia a
areálu Horka bez přístupu na víceúčelové hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neziskové organizaci Žijeme život z.s., se sídlem Drásovská 162,

Hradčany, pro pořádání dne pro děti v termínu 12. 6. 2021zapůjčení stanů, pivních setů,
případně zajištění podia a areálu Horka bez přístupu na víceúčelové hřiště.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 6. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 7)
Finanční dar – senioři Chudčice
Zastupitelstvu byla doručena Zpráva o činnosti za rok 2020 a Žádost spolku Senioři České
republiky, z.s., Chudčice č.p. 155, 664 71 Chudčice, o poskytnutí příspěvku na činnost, neboť
členy jsou dva naši občané. Byla navržena částka ve výši 1.000,-Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar spolku Senioři České republiky, z.s., Chudčice č.p.
115, 664 71 Chudčice, na činnost v roce 2021 ve výši 1.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 8)
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 20 – T002 s firmou PROVOD
Přílohou byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 20-T002 mezi Obcí Hradčany a
společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí
nad Labem, na akci: „Obec Hradčany – rozšíření vodovodní sítě“, kdy předmětem dodatku je
snížení ceny o 45.980,- Kč vč. DPH, kdy dokumentace bude zpracována ve stupních
dokumentace ke sloučenému a stavebnímu řízení (DUR/DSP) a dokumentace k zadání stavby
v rozsahu prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DSP/DZS).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 20-T002 mezi Obcí Hradčany a
společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí
nad Labem, na akci: „Obec Hradčany – rozšíření vodovodní sítě“, kdy předmětem dodatku je
snížení ceny o 45.980,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 8. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 9)
Smlouva na instalaci Z-BOX s firmou Zásilkovna
Přílohou byl předložen návrh Smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho
provozování.

Jedná se o poskytnutí plochy do užívání za účelem umístění, provozu, servisu a případné
obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb přes firmu
Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. Byla vytypována
místa k možnému umístění boxu, a to na Návsi, neboť je tam možný příjezd a bude tam
možno využití světelných podmínek pro napájení fotovoltaickým panelem. Zastupitelstvo se
dohodlo na pracovní schůzce se zástupcem Zásilkovny s.r.o. přímo na Návsi k určení
přesného místa umístění boxu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí spolupráci se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská

1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, o umístění Z-BOXU na zásilky.

BOD 10)

Různé

Na jednání zastupitelstva obce se dostavili manželé Nečasovi a pan Fof, vlastníci pozemků v k.
ú . Hradčany u Tišnova v lokalitě v loukách, kde je jejich záměrem výstavba rodinných domů, s
dotazem na výši ceny za zhodnocení pozemku pokud bude do této lokality prodlouženy sítě –
vodovod a kanalizace. Bylo jim sděleno, že vzhledem k tomu, že ještě není hotová projektová
dokumentace případné stavby vodovodu a kanalizace prodloužení ulice Luční, není jim možné
sdělit cenu za zhodnocení, kterou si obec stanoví v následně vydané obecně závazné vyhlášce.
▪ Termín na předběžné vyčíslení ceny stavby prodloužení výše uvedených sítí byl
stanoven do června 2021.
10.1. Územní studie Z7 – ulice Čebínská-Drásovská
Návrh Územní studie Z7 – ulice Čebínská a Drásovská zpracovaná Ing. Arch. Zbyňkem
Pechem byla k prostudování zaslána zastupitelům jako podklad k jednání zastupitelstva. Po
proběhlé diskusi byl tento návrh schválen a bude dále předán k dalšímu zpracování a
vyjádření dotčených orgánů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh Územní studie Z7 – ulice Čebínská a Drásovská
zpracovaná Ing. Arch. Zbyňkem Pechem.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 10.1. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Bod. 10.2.
Žádost o posunutí značek na ulici Čebínská
Prodejce pozemku p. č. 1150/1 v k. ú. Hradčany u Tišnova požádal o možnost posunutí dopravní
značky se zákazem vjezdu nákladních vozidel ze stávajícího umístění od firmy ICE invest spol.s
r.o. v délce cca 45m směrem do obce. Přílohou byla mapka se zakreslením posunutí dopravní
zákazové značky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu dopravního značení na místní komunikaci ulice Čebínská – posunutí
dopravní značky.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 10.2. bylo schváleno.

BOD 10.3.
Očkování seniorů, finanční podpora nemocnice Tišnov
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání ve věci možnosti očkování seniorů vakcínou
proti nemoci COVID 19. MUDr. Bořek Semrád (ředitel nemocnice) má již platnou akreditaci na
očkování v terénu, je tady možnost očkovat seniory přímo u nás v obci. Pro uložení očkovací
vakcíny je nutné dovybavit nemocnici Tišnov mrazicím zařízením s výkonem do –70°C. DSO
Tišnovsko vypracovalo tabulku s rozpisem spolupodílu na financování nákupu mrazicího zařízení
pro nemocnici. Pro naši obec je tam rozepsána částka cca 20.000,-Kč. Vzhledem k nepoměru
počtu seniorů v naší obci a v dalších uvedených obcích a městech se po proběhlé diskusi
zastupitelé shodli na částce 10.000,-Kč poskytnutí příspěvku na zakladě účelové Darovací
smlouvy mezi Obcí Hradčany a Nemocnicí Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova
279, 666 01 Tišnov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Hradčany a Nemocnicí Tišnov na
zakoupení chladící techniky ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10.3. bylo schváleno.
BOD 11)
Rozpočtové opatření 1/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 předložila Miroslava Pavlíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Usnesení č. 11. bylo schváleno.

0

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 12)
Diskuze
V diskusi byly řešeny kočky na Horce, a to koťata žijící v uloženém dřevě na Horce, která jsou
krmena místními i přespolními občany. Starostka sdělila, že po domluvě s veterinou koťata
během měsíce února odchytíme a necháme vykastrovat.
Starostka sdělila zastupitelům, že projekt na rekonstrukci kabin a zázemí na Horce se rozdělí na
etapy a bude se ještě řešit i elektroinstalace.
Příští zasedání zastupitelstva bylo předběžne stanoveno na pondělí 1. 3. 2021.
BOD 14) Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva
obce ve 19:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 3. 2. 2021
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková
Ludmila Špačková, dne:
starostka obce

PharmDr. Jitka Veličková, dne:
ověřovatel

Petr Malásek, dne:
ověřovatel

