
Zápis 27/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  7. dubna 2021 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:         7        zastupitelů 

Omluveni:                 

Hosté:               1                  

Občanů:                      

___________________________________________________________________ 

 

Program :  

1.   Zahájení  
2.   Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2020 

3.   Účetní uzávěrka obce Hradčany za rok 2020 

4.   Účetní uzávěrka Mateřské školy Hradčany za rok 2020 

5.   Změna č. 1 Územního plánu Hradčany 

6.   Příspěvek pro DSO Tišnovsko 

7.   Různé 

8.   Rozpočtové opatření 3/2021 

9.   Diskuse  

10. Závěr 
___________________________________________________________________ 

 
BOD 1)     Zahájení  
Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala a navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za 
ověřovatele: Ludmilu Stojanovou  a Ing. Milana Sáblíka 

 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně program a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: 
: Ludmilu Stojanovou  a Ing. Milana Sáblíka. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

 

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 26/2021 ze dne 1. 3. 2021 

Na minulém zastupitelstvu nebyly stanoveny žádné úkoly. 
 

 

 

BOD 2)       Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2020 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Závěrečný účet obce Hradčany za r. 2020 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hradčany. Tyto dokumenty byly řádně vyvěšeny před 
projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce i úřední desce umožňující dálkový přístup od 22. 3. 2021. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce Hradčany za rok 2020, a to bez výhrad.  
 

Výsledek hlasování: Pro      7        Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

 



BOD 3)       Účetní závěrka obce Hradčany za rok 2020 

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání a schválení účetní závěrka obce Hradčany za r. 2020. 
Účetní závěrka obce Hradčany se skládá z povinných účetních výkazů  vytvořených ke dni účetní  
závěrky tj. k 31. 12. 2020 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva. Zastupitelstvo obce 

konstatuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz hospodaření obce. 
Obec Hradčany v roce 2020 vytvořila hospodářský výsledek v zisku  v částce  3,892.955,21Kč, který je ve 
schvalovacím řízení a po schválení účetní závěrky bude převeden do hospodářského výsledku předchozích  

účetních období.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Hradčany sestavenou k 31. 12. 2020 a převod výsledku 
hospodaření roku 2020 v částce  3,892.955,21Kč do hospodářského výsledku předchozích  účetních období.  
 

Výsledek hlasování: Pro      7           Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4)     Účetní závěrka MŠ Hradčany za rok 2020  
Účetní závěrka Mateřské školy Hradčany se skládá z povinných účetních výkazů vytvořených ke dni účetní 
závěrky t.j. k 31. 12. 2020 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva. 

Příspěvková organizace MŠ Hradčany v roce 2020 nevytvořila zisk ani ztrátu – hospodařila s výsledkem 0,-Kč, 

kdy zařazením částky 58.917,87Kč z RF ze schváleného rozpočtu roku 2020 do účetnictví roku 2020 vytvořila 
konečný výsledek hospodaření 0,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hradčany schvaluje Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy 
Hradčany sestavenou k 31. 12. 2020 s výsledkem hospodaření 0,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro      7           Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5)      Změna č. 1 Územního plánu Hradčany  

Starostka seznámila zastupitelstvo se skutečností, že Změna č.1 územního plánu Hradčany je nachystaná po 

veřejném projednání ke schválení. Pro vydání Změny č. 1 je nutné provést procesní postup schválení ve čtyřech 
následujících bodech: 

Zastupitelstvo obce Hradčany v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), 
1. ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Změny č. 1 územního plánu Hradčany 

- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1,2 a 3 a 5. Výsledky přezkoumání 
jsou uvedeny v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření 
obecné povahy 

- s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem, jak je uvedeno v textové části 
odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření obecné povahy 

- se stanovisky dotčených orgánů. Vyhodnocení souladu se nachází v textové části odůvodnění návrhu 
Změny č. 1 územního plánu, kapitola 6 opatření obecné povahy 

2. souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Hradčany a s výsledky jeho projednání, 
3. nerozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti Změně č. 1 Územnímu 

plánu Hradčany, neboť nebyly žádné uplatněny, 
4. vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 územního plánu Hradčany formou 

opatření obecné povahy podle správního řádu tak, jak bylo předloženo pořizovatelem. 
 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Hradčany v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), 
1. ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Změny č. 1 územního plánu Hradčany 

- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1,2 a 3 a 5. Výsledky přezkoumání 
jsou uvedeny v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření 
obecné povahy 

- s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem, jak je uvedeno v textové části 
odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření obecné povahy 

- se stanovisky dotčených orgánů. Vyhodnocení souladu se nachází v textové části odůvodnění návrhu 
Změny č. 1 územního plánu, kapitola 6 opatření obecné povahy 

2. souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Hradčany a s výsledky jeho projednání, 
3. nerozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti Změně č. 1 Územnímu 
plánu Hradčany, neboť nebyly žádné uplatněny, 
4. vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 územního plánu Hradčany formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu tak, jak bylo předloženo pořizovatelem. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 
 

 

BOD        6) Příspěvek pro DSO Tišnovsko 

Zastupitelé byli seznámeni se situací, kdy DSO Tišnovsko v rámci projektu na třídění odpadů v obcích – 

„Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“ z dotačního titulu OPŽP, požádalo o dotaci. 
Tato dotace byla úspěšně přidělena, ale je expost (proplacení dotace po akci-financování z vlastních zdrojů a 
pak proplacení) a celková hodnota akce je kolem 30 mil.Kč. Vzhledem, k tomu, že DSO nedisponuje většími 

finančními zdroji, požádalo jednotlivé obce o finanční výpůjčku na dobu určitou, než přijdou peníze 
z dotačního fondu. Návratnost výpůjčky se předpokládá koncem tohoto roku, nebo začátkem příštího roku. 
Akce se týká i nádob na tříděný odpad, které jsme přes DSO Tišnovsko objednali a celková hodnota 
pořizovaných nádob pro naši obec činí kolem 800 tis. Kč, kdy obec bude mít finanční spoluúčast cca 80 tis. 

Kč. Starostka navrhla poskytnou návratnou finanční výpomoc DSO Tišnovsku 1 milión Kč. Návratná 
finanční výpomoc bude poskytnuta na základě smlouvy a není úročena.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Tišnovsku ve výši 1.000.000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
  

 

BOD 7)      Různé  
Bod. 7.1.    Žádost o změnu č.2 Územního plánu Hradčany. 
Přílohou byl zastupitelstvu předložen návrh na řešení situace na ulici Lesní v rámci žádosti o Změnu č. 2 
územního plánu, a to obraciště na pozemku žadatele pana Tomšíka. Po proběhlé diskusi byla žádost o Změnu 
č. 2 územního plánu zamítnuta. 
Zastupitelstvo ukládá starostce obce sdělit písemně žadateli o Změnu č. 2 ÚP Hradčany odpověď se 
stanoviskem zastupitelstva obce. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o Změnu č. 2 územního plánu obce Hradčany. 
Výsledek hlasování: Pro  7            Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.1. bylo schváleno. 
 

 

 



 

 

Bod. 7.2.      Mateřská škola Hradčany zápis pro školní rok 2021/2022  
Přílohou byly předloženy dokumenty pro zápis do Mateřské školy Hradčany pro školní rok 2021/2022, a to Zápis 
do MŠ a kriteria při přijímání dětí do MŠ Hradčany.    
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dokumenty pro Zápis do Mateřské školy Hradčany pro školní rok 2021/2022 dle 
předložených návrhů.  
Výsledek hlasování: Pro  7            Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.2. bylo schváleno. 
 

Bod. 7.3.      Návrh plochy za kapličkou  

Na zasedání zastupitelstva obce se dostavila ing. Irena Martinec Lipusová a prezentovala svoji pracovní verzi 
návrhu na úpravu veřejného prostranství kolem kaple svaté Anny v Hradčanech.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pracovní verzi návrhu na úpravu veřejného prostranství kolem kaple svaté 
Anny a navrhlo pracovní schůzku na místě na středu 14. 4. 2021.   
 

 

Bod. 7.4.      Oprava opěrné zdi na ulici Horka  

Starostka seznámila zastupitelstvo se zprávou statického posouzení opěrné zdi na ulici Horka, které na žádost 
obce provedla ing. Jana Pavlová. Vzhledem k zjištěné skutečnosti, a to zatékání děšťové vody v některých 
místech mezi komunikaci a zeď, bude nutné opravit propadlé části komunikace a vyspádovat odtok vody směrem 
od zdi. Z tohoto vyplývá, že při opravě zdi a komunikace by se mělo uvažovat i o případné opravě veřejného 
vodovodu, a proto starostka vyvolá jednání se Svazkem VAK Tišnovsko, a dále a osloví firmu pro případnou 
opravu opěrné zdi.    
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu statického posouzení opěrné zdi na ulici Horka a ukládá starostce  
obce oslovit Svazek VAK Tišnovsko pro opravu vodovodního řadu a firmu pro opravu opěrné zdi na ulici Horka. 
 

Bod. 7.5.      Mimořádný neinvestiční příspěvek DSO Tišnovsko  
Přílohou byla předložena výzva k platbě mimořádného investičního příspěvku na akci č. 21029 VZ – “Stavební 
úpravy kulturního domu” na částku 5.000,-Kč. Jedná se o to, že DSO Tišnovsko bude obci zajišťovat činnost 
organizace a administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem “Stavební úpravy 
kulturního domu”. Tato akce bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty a dne 22. 4. 2021 proběhne otevírání 
obálek s nabídkami stavebních firem na rekonstrukci KD.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek pro DSO Tišnovsko ve výši 5.000,-Kč akce č. 21029 VZ 
“Stavební úpravy kulturního domu”. 
Výsledek hlasování: Pro  7            Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.5. bylo schváleno. 
 

 

BOD 8) Rozpočtové opatření 3/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 
 



 

 

BOD 9)      Diskuze 

Starostka sdělila, že obdržela žádost o souhlas s přeložením přípojky elektriky k č.p. 35 na parcele 98/2, po 

proběhlé diskusi zastupitelstvo ukládá starostce zajistit Dohodu mezi vlastníky o vstupu na pozemky. 

Příští zasedání zastupitelstva je naplánováno na termín 10. 5. 2021. 
 

 

BOD 10)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21:15 

hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  13. 4. 2021 

 

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková dne:                                         

starostka obce    

 

 

 

 

Ludmila Stojanová dne:                       Ing. Milan Sáblík dne: 

         ověřovatel                        ověřovatel 
 


