Zápis 30/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 1. červvence 2021 v 19:00 hodin.
Přítomno:
7
zastupitelů
Omluveni:
Hosté:
Občanů:
______________________________________________________________________________________
Program :
1. Zahájení
2. Finanční příspěvek obcím postižených tornádem
3. Různé
4. Rozpočtové opatření 7/2021
5. Diskuse
6. Závěr
______________________________________________________________________________________
Bod 1.)
Zahájení
Starostka všechny přítomné přivítala, přednesla program zasedání a navrhla za zapisovatelku: Martinu Štouračovou a
za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing. Pavla Zelinku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně předložený program zasedání a zapisovatelku Martinu Štouračovou a za
ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing. Pavla Zelinku.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 1. bylo schváleno.
BOD 2)
Finanční příspěvek obcím postižených tornádem
Starostka přednesla návrh o poskytnutí finančního příspěvku obcím postižených tornádem, a to obci Hrušky, obci
Lužice, obci Mikulčice a obci Moravská Nová Ves, každé z nich po 30.000,-Kč, celkem 120.000,- z rozpočtu obce
Hradčany. Dále navrhla možnost pro občany, kteří budou mít zájem přispět výše uvedeným obcím finanční
částkou, tuto přinést na obecní úřad v hotovosti v termínu do 16. 7. 2021, a takto vybranou finanční hotovost
připojit k prostředkům za obec a odeslat výše uvedeným obcím na jejich transparentní účty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek obci Hrušky, obci Lužice, obci Mikulčice a obci Moravská Nová
Ves, každé z nich po 30.000,-Kč, celkem 120.000,- z rozpočtu obce Hradčany a současně i převod vybraných
finančních prostředků v hotovosti od občanů obce.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2. bylo schváleno.
BOD 3)Různé
BOD 3.1.
Schválení zadávací dokumentace na akci: SPORT PARK Horka, rekonstrukce a přístavba
sportovního zázemí
Přílohou byla předložena Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: SPORT PARK Horka, rekonstrukce a
přístavba sportovního zázemí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: SPORT PARK Horka, rekonstrukce a
přístavba sportovního zázemí.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.1. bylo schváleno.

BOD 4)
Rozpočtové opatření 7/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021 předložila Ludmila Špačková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
BOD 5)
Diskuze
Starostk informovala zastupitele o opravě úvozové cesty na Sokolí navazující na ulici Lesní – odvod srážkových vod.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude 19. 7. 2021 v 18:00 hodin.
BOD 6)
Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 8. 7. 2021
Zapisovatelka: Martina Štouračová

Ludmila Špačková dne:
starostka obce

Ludmila Stojanová dne:
ověřovatel

Ing. Pavel Zelinka dne:
ověřovatel

