
Zápis 29/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Hradčany 

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

 

Přítomno:        6         zastupitelů 

Omluveni:       1          

Hosté:                                 

Občanů:                      

______________________________________________________________________________________ 

Program :  

1. Zahájení  
2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přestupky Město Tišnov 

3. Darovací smlouva firma Kámen Brno spol.s r.o. 
4. Smlouva obec Blatnička – nákup energií 
5. Různé  

6. Rozpočtové opatření 5/2021  

7. Diskuse  

8. Závěr 
______________________________________________________________________________________ 

 
Bod 1.)  Zahájení 
Starostka všechny přítomné přivítala, přednesla program zasedání a navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou 
a za ověřovatele: Martinu Štouračovou, DiS a Ing. Milana Sáblíka.   

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně předložený program zasedání a zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za 
ověřovatele Martinu Štouračovou Dis., a Ing. Milana Sáblíka. 
Výsledek hlasování: Pro  6    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

Bod 1.1) Kontrola plnění úkolů ze ZO č. 28/2021 ze dne 10.5. 2021, ukládá: 
- Martině Štouračové od p. Vrankové a starostce od Webhouse vyžádat zpracované cenové nabídky na 

vzhled nových webových stránek obce s termínem do příštího zasedání - splněno. 

- Starostce zajistit výběr dodavatele etapy vybudování venkovního přístřešku a vybudování sběrné 
nádrže na dešťovku v areálu na Horce – termín prodloužen do příštího zasedání. 

 

BOD 2)   Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Město Tišnov - přestupky 

Přílohou byl předložen návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků mezi smluvními stranami Městem Tišnovem, se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov a 
Obcí Hradčany, kde se mění cena za výkon předmětu smlouvy, a to příspěvku ve výši 3.000,-Kč za jeden vyřízený 
přestupek.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků mezi smluvními stranami Městem Tišnovem, se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov a 
Obcí Hradčany dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

BOD 3)  Darovací smlouva firma Kámen Brno spol.s r.o. 
Přílohou byla předložena uzavřená Darovací smlouva mezi firmou Kámen Brno, spol. s r.o., se sídlem Mezírka 
775/1, 602 0 Brno a Obcí Hradčany na poskytnutí daru, a to úhlové brusky Makita GA 4530R včetně řezných 
kotoučů v celkové ceně 1.575,42Kč. Firma Kámen každoročně poskytuje formou daru nářadí pro údržbu veřejné 
zeleně a vzhledu obce dle vlastního výběru. Pro letošek byla vybrána úhlová bruska. 
 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou uzavřenou Darovací smlouvu mezi firmou Kámen Brno, spol. s r.o., 

se sídlem Mezírka 775/1, 602 0 Brno a Obcí Hradčany. 
 

BOD 4)  Smlouva s Obcí Blatnička – nákup energií 
Přílohou byl předložen návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička a 
Obcí Hradčany na realizaci projektu “Společného nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2022”.  
Vzhledem k tomu, jak stoupají ceny energií je tento systém dobrý, protože je v něm zapojeno hodně obcí a firem a je 

pravděpodobné, že se vysoutěží nižžší cena, než při samostatném výběru. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička a 
Obcí Hradčany na realizaci projektu “Společného nákupu silové elektřiny a nebo zemního plynu pro rok 2022”. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5) Různé  
Bod. 5.1.  Žádost o rozšíření parkovacího stání 
Přílohou byla předložena žádost Ing. Zdeňka Tomšíka, bytem Králova 1381, Tišnov o rozšíření parkovacího místa 
na ulici Lesní nad pozemkem p. č. 443. Jedná se o rozšíření v obecním lesním pozemku p. č. 1281 v k. ú. Sentice. 

Po proběhlé diskusi zastupitelé nesouhlasí se zbudováním parkovacího stání na ulici Lesní dle předloženého 
nákresu. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje rozšíření parkovacího místa na ulici Lesní v pozemku p.č. 1281 v k. ú. Sentice. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5.1. bylo schváleno. 
 

Bod. 5.2. Nové webové stránky obce  

Obec zvažuje aktualizaci webových stránek obce z důvodu toho, že ty současné jsou již zastaralé a bylo by dobré jejich 
vzhled i funkčnost aktualizovat. Byla předložena cenová nabídka, jak od firmy Webhouse, tak i od Michaely Vrankové.  
Nabídka firmy Webhouse je na dvě varianty a je poměrně podrobně zpracovaná, cenová nabídka, od paní Vrankové je 
nabídka jen orientační a je nutná osobní schůzka s upřesněním všech cílů a potřeb, které požadujeme od webu. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce sjednat schůzku s paní Vrankovou pro přesnou specifikaci potřeb a cílů webu a tím 
přesné stanovení ceny.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce sjednat schůzku s paní Michaelou Vrankvou pro přesnou specifikaci potřeb a cílů 
webových stránek obce.   

 

Bod. 5.3. Vyjádření k záměru stavby lávky přes Čebínský potok  

Přílohou bylo předloženo vyjádření k záměru stavby od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Brno, Hroznová 17. 
Státní pozemkový úřad ve vyjádření souhlasí s umístěním a provedením stavby a s odnětím ze ZPF na pozemku p.č. 
1498 v k. ú. Sentice. Jedná se o stavbu “Lávka pro pěší přes Čebínský potok” a souhlas je podmíněn, že nejpozději před 
započetím stavebních prací bude část pozemku dotčená uvedenou stavbou majetkově vypořádána. Z uvedeného 
vyplývá, že budeme muset odkoupit část pozemku pod lávkou pro pěší přes Čebínský potok. Pro určení ceny bude 
nutné nechat zpracovat geodetické zaměření a znalecký posudek na koupi části pozemku. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování geodetického zaměření a zadání znaleckého posudku pro ohodnocení části 
pozemku pod lávkou přes Čebínský potok k následné koupi pozemku.  
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5.3. bylo schváleno. 
 

 

 

 



Bod. 5.4. Anenské hody 

Přílohou byla předložena cenová nabídka od firmy Gemare Group s.r.o. na objednání atrakcí na tradiční nedělní 
odpoledne v rámci Anenských hodů v areálu na Horce dne 25. 7. 2021. Z předložené nabídky bude vypuštěna 
objednávka skákacího hradu a celková cena včetně DPH bude do 31.000,-Kč 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání atrakcí na nedělní odpoledne na Horce v rámci Anenských hodů dne 25.7.2021.  
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5.4. bylo schváleno. 
 

Bod. 5.5. Dotace na rekonstrukci kabin na Horce 

Starostka přednesla zastupitelům možnost podání žádosti o dotaci na stavbu “SPORT PARK HORKA – rekonstrukce 

a přístavba sportovního zázemí” přes Národní sportovní agenturu – Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina.     

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na stavbu “SPORT PARK HORKA – rekonstrukce a přístavba 
sportovního zázemí” přes Národní sportovní agenturu – Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5.5. bylo schváleno. 
 

BOD 6)   Rozpočtové opatření 6/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

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

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
 

BOD 7)  Diskuze 

Starostka seznámila zastupitele se skutečností, že došlo k závozu části obecního pozemku p. č. 1164, který se nachází 
na pravé straně podél hlavní silnice II/385 směrem k odbočce na Sentice, kde pan Vodička ze Sentic navezl na obecní 
pozemek odval z Pokrosu a nechal ho uválet bez povolení obce. Tato skutečnost je již v šetření MěÚ Tišnov odboru 
životního prostředí. Pan Vodička se dostaví na obecní úřad zítra t.j. v úterý v 8:00 hodin k podání vysvětlení. 
Místostasrosta seznámil zastupitele s postupem chystaných rekonstrukcí elektrické sítě v obci v jednotlivých částech 
obce – ulice Čebínská, ulice Chaloupky, ulice Sportovní a ulice Horka a jejich časovým výhledem projekční činnosti a 
realizace staveb.  

Starostka připomněla chystaný hradčaňák a navrhla termín příštího zasedání zastupitelstva na 19. 7. 2021. 

     

BOD 8)   Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 19:40hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  14. 6. 2021  

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková  dne:                                         

    starostka obce    

 

 

 

 

Martina Štouračová, DiS. Dne:              Ing. Milan Sáblík dne:  

         ověřovatel              ověřovatel 


