
Zápis 26/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne 1. března 2021 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:         6        zastupitelů 

Omluveni:        1         

Hosté:               1                  

Občanů:           1           

___________________________________________________________________ 

Program :  

1.   Zahájení  
2.   Přehled investic 

3.   Smlouva o služebnosti se společností CETIN, a.s. 
4.   CN na zpracování projektové dokumentace pro VO na ul.Sportovní 
5.   CN, výměna plynového kotle pro obecní úřad 

6.   Smlouva o umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se společností  
      Zásilkovna, s r.o. 

7.   Různé 

8.   Rozpočtové opatření 2/2021 

9.   Diskuse  

10. Závěr 
___________________________________________________________________ 

 

BOD 1)     Zahájení  
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala a požádala po změnu v programu, a to takto: 

1 Zahájení  
2.   Přehled investic – konzultant 4fin 

3.   Smlouva o služebnosti se společností CETIN, a.s. 
4.   Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na ulice  

      Sportovní 
5.   Cenová nabídka na výměnu plynového kotle pro obecní úřad 

6.   Smlouva o umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se společností  
      Zásilkovna, s r.o. 

7.   Plánované investice - přehled 

8.   Příkazní smlouva č.  SML-Z-M-21-177 s firmou Deregio Tender, s r.o. 

9.   Dohody o dočasném společném užívání nemovitosti ve věci stavebních úprav  
      kulturního domu 

10. Různé 

11. Rozpočtové opatření 2/2021 

12. Diskuse 

13. Závěr 
 

 a navrhla za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele Martinu Štouračovou, DiS. a Ing. Pavla 

Zelinku. 

 

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 6    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno.    
 

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 25/2021 ze dne 25.1. 2021 

▪ Vyčíslení ceny stavby prodloužení sítí vodovodu a kanalizace bylo stanoveno do června 2021. 
 

 

 



BOD 2) Přehled investic 

Na zasedání zastupitelstva se dostavila konzultantka finanční skupiny 4fin paní Milada Braunová a přednesla 
zprávu o stavu finančních investic, které obec přes tuto společnost v loňském roce provedla.  
Paní Braunová v příloze předložila informace o portfoliu k měsíci březnu 2021. Zhodnocení investice je v 

kladných číslech. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhodnocení investic od konzultantky společnosti 4fin. 
 

BOD 3)  Smlouva o služebnosti se společností CETIN, a.s.  
Přílohou byl předložen návrh Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Hradčany a společností CETIN a.s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 98/2 v k. ú. 
Hradčany u Tišnova pro umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě – 

zemní metalické kabely a optické kabely a 1ks sloupkového elektroměrového rozvaděče. Cena jednorázové 
náhrady za služebnost je ve výši 7.260,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Hradčany a společností CETIN a.s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 98/2 v k. ú. 
Hradčany u Tišnova dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4) Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na ulici 

Sportovní 
Pan místostarosta Petr Malásek seznámil zastupitele s chystaným projekčním záměrem společnosti EG.D o 

zřízení nových odběrných míst elektrické energie, a to ze sloupu elektrického vedení v pozemku p. č. 565/1 

směrem na ulici Sportovní a dále po pozemku p. č. 567/1 ke kabinám na hřišti na Horce. V současnosti by 
bylo tedy vhodné využit tento záměr a vypracovat projekt „Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Sportovní 
a ulici Horka“, abychom využili možnost při výkopových pracích položit zároveň i kabely pro VO. Cenová 
nabídka firmy ELQA s.r.o. se sídlem Brněnská 1856, 664 34 Kuřim, činí za projekt rozšíření veřejného 
osvětlení částku cca 30.000,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy ELQA s.r.o. se sídlem Brněnská 1856, 664 34 Kuřim 
na projekt rozšíření veřejného osvětlení na ulici Sportovní a ulici Horka v částce cca 30.000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5)  Cenová nabídka na výměnu plynového kotle pro obecní úřad 

Starostka seznámila zastupitelstvo se stavem plynového kotle na vytápění obecního úřadu, který je umístěn ve 
výčepu kulturního domu a už přes 20 let vytápí a ohřívá vodu. Postupně dodchází k poruchám a k výměnám 

jednotlivých součástek. Po poslední kontrole stavu kotle technikem, bylo doporučeno instalovat nový kotel se 
zásobníkem na teplou vodu, který bude úspornější. Cena za kotel s montáží bude činit částku cca 80.000,-Kč.    
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu kotle pro vytápění a ohřev vody v kulturním domě za cenu cca 80.000,-
Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 
 

BOD 6) Smlouva o umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se společností 
Zásilkovna, s r.o. 

Přílohou byl předložen znovu návrh Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování mezi 
Obcí Hradčany a společností Zásilkovna, s r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 - Libeň, kdy 



předmětem smlouvy je přenechání do užívání části pozemku p.č. 28 v k. ú. Hradčany u Tišnova za účelem 
umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších 
služeb. Vzhledem ke skutečnosi, že se jedná o nakládání s majetkem obce musí být schválen záměr obce. 
Záměr obce o přenechání do užívání plochy pozemku p.č. 28, a to vymezené části v rozsahu 1m², byl vyvěšen 
od 3.2.2021 dosud. K vyvěšenému záměru se nikdo nevyjádřil.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí 
Hradčany a společností Zásilkovna, s r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň, dle 
předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
 

BOD 7) Plánované investice na rok 2021 – návrh možností akcí 
Bod 7.1.  Návrh: 

1. SPORT PARK Horka, rekonstrukce a přístavba sportovního zázemí, máme stavební povolení, cena 
cca 7,3 mil.Kč vč. DPH – podat na dotaci na MFČR. 

2. Hradčany – rekonstrukce ulice Horka, stavební povolení nenabylo právní moci, nelze uplatnit na 

žádnou dotaci, místostarosta prezentoval zpracování projektu na elektrické vedení eg.d  a projekt na 

veřejné osvětlení, navrhuji rekonstrukci posunout na rok 2022. 

3. Hradčany – rozšíření vodovodní sítě, stavební povolení je před ukončením vodoprávního řízení, cena 
za dílo je kalkulovaná na 8.678 139,- Kč. Stavbu lze buď rozdělit a nebo financovat s pomocí dotace 

– podat na dotaci na MFČR.  

4. Lávka pro pěší přes Čebínský potok, povolení stavby zatím není – předpoklad je na duben 2021, 

cena díla je cca 2,4 mil.Kč. Bude to akce Mikroregionu Čebínka (Čebín, Hradčany, Sentice), a pokud 
na to nebudou dotace, nebudeme se do toho pouštět. 

5. Rekonstrukce komunikace u kapličky – celý projekt je v běhu, p. Surý zpracovává projekt úpravy 
prostoru od Eisbergu až po odbočku na ulici Sportovní včetně vpusti. Firma PROVOD chystá projekt 

na opravu dešťové kanalizace a Ing. Lipusová zpracovává projekt úpravy terénu prostranství kolem 

kapličky, který na to bude navazovat. Dále byl podán návrh na eg.d. zda by nechtěli odstranit sloupy 
elektrického vedení a dát kabely do země. Dřív jak v roce 2022 nezahájíme. 

6. Stavební úpravy kulturního domu, projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů byla 
předaná Mgr. Michalu Knechtovi na vypracování veřejnoprávní smlouvy – povolení stavby. Dále 
máme ke schválení dohody s firmou ELQA HRADČANY s.r.o. a paní Halouzkovou, a to kvůli 
vstupu na jejich pozemky z důvodu úpravy brány z jedné strany a z druhé strany přemístění HUP. 
Cena je cca 6,3mil.Kč. Návrhem je pokusit se začít realizovat etapově po jednotlivých stavebních 

objektech nebo počkat do příštího roku na odpovídající dotační titul (negarantováno) a nebo požádat 
o dotaci ještě v letošním roce - MF ČR. Pokud finanční příspěvek nedostaneme, zahájíme úpravy 
kulturního domu ve vlastní režii, a to SO 02 – přístavba kulturního domu – skladu do zadního 
prostoru za KD z vlastních zdrojů.  

7. Podaná žádost o dotaci na mobilní rozhlas, pokud vyjde dotace budeme investovat asi 400 tis.Kč. 
Pokud dotace nebude přidělena realizace neproběhne.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace na Ministerstvo financí ČR na rozšíření vodovodní sítě, 
rekonstrukci šaten na Horce a stavební úpravy KD. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.1. bylo schváleno. 
 

Bod 7.2.   Opravy: 

Opěrná zeď ulice Horka – Ke kontrole opěrné zdi podél komunikace ulice Horka byla ve čtvrtek 25. 2. 2021 

přizvána znalkyně, statička, Ing. Pavlovová, která konstatovala, že je nutné celou opětnou zeď od vrchu 

odvodnit, další krokem je na dobu cca 6 až 12 měsíců dát do pracovních spár sádrové terče pro zjištění 
případného pohybu zdi, a dále opravit zeď kolem studny naproti č.p. 76. Písemná zpráva o stavu zdi bude 



předložena na příštím zasedání. Předpokladem je i vytvoření projektové dokumentace podle posudku na 
opravu opěrné zdi. 
Poklopy v hlavní komunikaci II. třídy – opět se projevila velká zátěž na poklopy v hlavní silnici a ulici 

Drásovské – klapou a je nutné je opravit. 
Pročištění liniové vpusti na ulici Úvoz u čp. 88 - Liniová vpusť přes ulici Úvoz před č. p. 88 je nefunkční a 
je potřeba ji zprovoznit, neboť všechna voda z ulice Úvoz končí na Návsi. Je také možné, že pokud se 

nepovede pročištění bude se muset nakonec překopat půlka Návsi a vybudovat nové odvodnění vpusti do 

potoka. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy pro rok 2021 dle předložených návrhů. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.2. bylo schváleno. 
 

BOD 8) Příkazní smlouva č.  SML – Z – M – 21 - 177 s firmou Deregio Tender, s.r.o. 

Přílohou byl zastupitelstvu předložen návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z.M.21-177 mezi Obcí Hradčany a 
společností Deregio Tender, s.r.o. se sídlem Viniční 2270/160, Brno Židenice 615 00, kdy předmětem plnění 
předmětné smlouvy je „Zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu s pracovním názvem Obec 

Hradčany – rozšíření vodovodní sítě“. Na základě rozhodnutí předešlých investic na rok 2021 a 
pravděpodobnost, že ještě budou zveřejněny výzvy na dotace z ministerstva financí navrhla starostka 

zpracování a podání dotace - této nejdražší akce a to: „Hradčany – rozšíření vodovodní sítě“. Celková cena 
vč. DPH je 8 372 139,24 Kč. Odměna příkazníkovi vyplývá ze smlouvy a bude plněna v bodě 2. a v bodě 
3.d. Koncem března budeme mít i vodoprávní souhlas, takže jsme připraveni. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. SML-Z.M.21-177 mezi Obcí Hradčany a společností 
Deregio Tender, s.r.o. se sídlem Viniční 2270/160, Brno Židenice 615 00, dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 
 

BOD 9) Dohody o dočasném společném užívání nemovitosti ve věci stavební úpravy  kulturního 
domu 

Přílohou byly předloženy návrhy Dohod o dočasném společném užívání nemovitostí mezi účastníky Obcí 
Hradčany a sousedy kulturního domu. Jedná se z jedné strany o Dohodu s vlastníkem nemovitosti paní 
Vladimírou Halouzkovou, bytem Horka 129, 666 03 Hradčany, v jejímž případě dojde k přesunu plynové 
přípojky a z druhé strany jde o společnost ELQA Hradčany s.r.o., se sídlem Tišnovská 16, 666 03 Hradčany, 
kde se jedná zejména o úpravu vstupní brány a vstupu do nádvoří za účelem stavebních úprav kulturního 
domu na pozemku ve vlastnictví obce.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohody o dočasném společném užívání nemovitostí dle předložených návrhů. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 
 

BOD 10) Různé  
Bod. 10.1.  Vyjádření Správy železnic k bezpečnostním prvkům 

Přílohou byla zastupitelstvu předložena odpověď s vyjádřením Správy železnic, na požadavek obce o 
zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v zastávce vlaků Hradčany instalací zábran, které by zamezili 

přístup osob do kolejiště – přecházení kolejí.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření Správy železnic ve věci zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti 
v zastávce vlaků Hradčany. 

 

 



Bod. 10.2. Zádost o změnu ÚP Hradčany  

Obecnímu úřadu byla doručena žádost vlastníka nemovitosti ev.č. 201 o změnu Územního plánu Hradčany z 

plochy individuální rekreace na plochy bydlení. Po proběhlé diskusi bere zastupitelstvo na vědomí tuto žádost  
a požádá o stanovisko Odbor územního plánování Města Tišnova (pořizovatele ÚP Hradčany) a požádá o názor 
zpracovatele ing. Arch. Z. Pecha.   

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu ÚP Hradčany a požádá o stanovisko Odbor územního 
plánování Města Tišnova (pořizovatele ÚP Hradčany) a o názor ing. arch. Z. Pecha (zpracovatele ÚP Hradčany).    
 

BOD 11) Rozpočtové opatření 2/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11. bylo schváleno. 
 

BOD 12) Diskuze 

Kočky na Horce, pokud se nám podaří je všechny odchytit, budou vykastrované ve čtvrtek 4.3. 2021 u MVDr. 

Dvořáka v Tišnově. 
Pan Sáblík oznámil, že od velikonoční neděle t.j. 4. 4. 2021 bude změna v jízdním řádu osobních vlaků. 
Starostka upozornila na první letošní vydání hradčaňáku s termínem dodání příspěvků nejpozději  
do 29. 3. 2021. 

Příští zasedání zastupitelstva je naplánováno na termín 29. 3. 2021. 
 

 

BOD 13)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19:45 

hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  8. 3. 2021 

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

Ludmila Špačková, dne                                          

starostka obce    

 

 

 

 

Martina Štouračová, DiS, dne           Ing. Pavel Zelinka, dne 

         ověřovatelka              ověřovatel  


