
Zápis 31/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  19. července 2021 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:        7         zastupitelů 

Omluveni:                 

Hosté:                                 

Občanů:                      

___________________________________________________________________ 

Program :  

1. Zahájení  
2. Schválení názvu ploch dle Katastrálního úřadu 

3. Finanční spoluúčast – Svazková vývařovna DSO Tišnovsko 

4. Smlouva č. NM-001030067170/002-PKEL, o smlouvě budoucí zřízení VB 

5. Různé 

6. Rozpočtové opatření 8/2021  

7. Diskuse  

8. Závěr 
 

Bod 1.) Zahájení 
starostka všechny přítomné přivítala, požádala o změnu v programu, a to takto:  

Program :  

1. Zahájení  
2. Smlouva č. NM-001030067170/002-PKEL, o smlouvě budoucí zřízení VB 

3. Smlouva č. NM-001040020885/007-PKEL, o smlouvě budoucí zřízení VB 

4. Finanční spoluúčast – Svazková vývařovna DSO Tišnovsko 

5. Schválení názvu ploch dle Katastrálního úřadu 

6. Různé 

7. Rozpočtové opatření 8/2021  

8. Diskuse  

9. Závěr 
 

dále navrhla za 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    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

BOD 2.) Smlouva č. NM-001030067170/002-PKEL, o smlouvě budoucí o zřízení VB 

Obci byla doručena Smlouva č.: NM-001030067170/002-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Hradčany a společností  EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 

00 Brno, k pozemkům p. č. 251/5, 560/4, 564, 565/1, 567/1 a 568 v k. ú. Hradčany u Tišnova pro 
umístění distribuční soustavy –    251/5 – kabelové vedení NN; uzemnění; kabelová skříň 

- 560/4 – kabelové vedení NN; kabelová skříň; uzemnění 
- 564 – kabelové vedení NN; uzemnění 
- 565/1 – kabelové vedení NN; kabeloví skříň; uzemnění 
- 567/1 – kabelové vedení; uzemnění; kabelová skříň 



- 568 – kabelové vedení NN; uzemnění 
pro stavbu "Hradčany, rozšíření NNk, OÚ, pč.". Cena jednorázové náhrady činí částku 6.200,- Kč. 
Jedná se o položení kabelu do obecních pozemků na ulici Sportovní až ke kabinám na Horce. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.: NM-001030067170/002-PKEL  o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Hradčany a společností  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá 

Pole, 602 00 Brno, k pozemkům p. č. 251/5, 560/4, 564, 565/1, 567/1 a 568 v k. ú. Hradčany u Tišnova 
pro umístění distribuční soustavy dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

BOD 3.) Smlouva č. NM-001040020885/007-PKEL, o smlouvě budoucí zřízení VB 

Obci byla doručena Smlouva č.: NM-001040020885/007-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Hradčany a společností  EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno, k pozemkům p. č. 207, 565/1 v k. ú. Hradčany u Tišnova pro umístění distribuční soustavy –    

251/5 – kabelové vedení NN; uzemnění; kabelová skříň 

- 207 – kabelové vedení NN; kabelová skříň; uzemnění 
- 565/1 – kabelové vedení NN; kabeloví skříň; uzemnění 

pro stavbu "Hradčany, ul.Horka, obnova, NNv_NNk". Cena jednorázové náhrady činí částku 2.000,- 
Kč. Jedná se o položení kabelu do obecních pozemků na ulici Horka a propojení s ulici Sportovní. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.: NM-001040020885/007-PKEL o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi Obcí Hradčany a společností  EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, k pozemkům p. č. 251/5, 560/4, 564, 565/1, 567/1 a 568 v k. ú. Hradčany u Tišnova 
pro umístění distribuční soustavy dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4.) Finanční spoluúčast – Svazková vývařovna DSO Tišnovsko  

Přílohou byl předložen návrh  na vybudování svazkové vývařovny obědů, která by měla stát v 

Šerkovicích (obec Šerkovice dává pozemek jako vklad). V návrhu jsou vyčísleny finanční podíly 
jednotlivých obcí, které uvažují o přistoupení k projektu podle předpokládaného počtu odebíraných 
obědů. Je nutné se rozhodnout zda se k tomuto projektu za těchto předpokládaných podmínek(Město 
Tišnov uvažuje, že z projektu vystoupí) připojíme. Po proběhlé diskusi zastupitelé ukládají starostce 
požádat DSO Tišnovsko o podrobnější finanční kalkulaci nákladů na stavbu a následný provoz 
vývařovny s návrhem na nové vyčíslení podílů na jednotlivé obce.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce požádat DSO Tišnovsko o podrobnější finanční kalkulaci 
nákladů na stavbu a následný provoz vývařovny s návrhem na nové vyčíslení podílů na jednotlivé 
obce.  

 

BOD 5.) Schválení názvu ploch dle Katastrálního úřadu 

Přílohou je předložena mapa a seznam podmístních jmen lokalit v katastrálním území Hradčany u 
Tišnova s tím, že zastupitelstvo má možnost nyní jednotlivé názvy buď potvrdit, zrušit nebo 
přejmenovat. Po proběhlé diskusi došlo k ujednocení jednotlivých názvů, které budou předány na 
katastrální úřad.  



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam podmístních jmen lokalit v k. ú. Hradčany u Tišnova dle 

vypracovaného návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 
 

BOD 6) Různé  
Bod. 6.1.  Podpora včelařů v Hradčanech – vařák na vosk s lisem 

Starostka navrhla zastupitelům, zda by nebylo dobré v rámci podpory místních včelařů, zakoupit 

nebo přispět na nový přístroj pro jejich potřebu - vařák na vosk s lisem. Po shlédnutí videa na 
internetu s ukázkou funkce vařáku vosku zastupitelé vyhodnotili, že stroj je drahý a s nákupem 
nesouhlasí. Po proběhlé diskusi navrhla zastupitelka Ludmila Stojanová, aby v případě finanční 
podpory včelaři v rámci vzájemné spolupráce a svých možností vyvinuli aktivity v obci – např. 
výsadba medonosných stromů, beseda s ochutnávkou medů apod.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce nechvaluje koupi vařáku na vosk s lisem. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.1. bylo schváleno. 
 

Bod. 6.2.  Rozšíření kamerového systému IP na Horce 

Přílohou byla zastupitelstvu předložena na vědomí cenová nabídka na rozšíření kamerového 
systému v areálu na Horce o další dvě kamery, a to z důvodu krádeží a vandalismu. Kamery jsou již 
umístěny. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozšíření kamerového systému v areálu na Horce. 
 

Bod. 6.3.  Nabídka na zhotovení webových stránek obce 

Přílohou byla předložena vypracovaná podrobná nabídka na nové internetové stránky obce od paní 
Mgr. Michaely Vrankové, bytem Sentice 208. Zastupitelé souhlasili s nabídkou vytvořením nových 
moderních internetových stránek, které budou srozumitelné, přehledné a snadno ovladatelné.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření nových moderních internetových stránek, které budou 
srozumitelné, přehledné a snadno ovladatelné od paní Mgr. Michaely Vrankové. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.3. bylo schváleno. 
 

Bod. 6.4.  Nabídka pronájmu zařízení na měření a zpracování dopravní statistiky  
Přílohou byla předložena cenová nabídka firmy DOSIP Servis s.r.o. pro DSO Tišnovsko, a to 7 

denního pronájmu měřícího zařízení statistiky dopravních dat průjezdu vozidel obcí. Vzhledem 
k tomu, že jsme tuto službu statistiky v loňském roce využili přímo od této firmy není to pro nás již 
zajímavé. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje využití předložené nabídky firmy DOSIP Servis s.r.o. na 7 denní 
pronájem měřícího zařízení statistiky dopravních dat průjezdu vozidel obcí. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 



Usnesení č. 6.4. bylo schváleno. 
Bod. 6.5.  Žádost o parkovací stání, p.Tomšík  
Přílohou byl předložen e-mail pana Zdeňka Tomšíka, který reaguje na negativní odpověď na jeho 
předchozí žádost. Dožaduje se důkladného vyřešení jak vybudování parkovacího stání, tak 
obraciště. 
Co se týká obraciště - pokud je na soukromém pozemku, dopravní inspektoři se k tomu nevyjadřují 
a obec toto obraciště nepotřebuje. Vybudování obraciště bylo v návrhu MěÚ Tišnov v případě 

schválení Změny č. 2 ÚP Hradčany, a to z plochy pro rekreaci na plochu obecného bydlení. 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7. 4. 2021 žádost o Změnu č. 2 
územního plánu Hradčany neschválilo je budování obraciště bezpředmětné. 

Změna územního plánu není právně vymahatelná.   

Ve věci parkovacího stání zastupitelstvo obce rozhodlo tak, jak rozhodlo (jedná se o pozemek ve 

vlastnictví obce a o tom, jak bude využíván je na rozhodnutí zastupitelstva), pan Tomšík si může 
vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zaslat panu Zdeňku Tomšíkovi dopis se sdělením postoje 
zastupitelstva obce k jeho požadavkům. 
 

 

Bod. 6.6.  Zadávací dokumentace akce „SPORT PARK HORKA REKONSTRUKCE A 
PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ   
Starostka seznámila zastupitele s tím, že Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro 
zakázku “SPORT PARK HORKA REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO 
ZÁZEMÍ“ bude rozčleněna na 4 stavební objekty, termín pro podávání zakázek bude ukončen dne 
1. 9. 2021 ve 13:00 hodin a otevírání obálek komisí proběhne v návaznosti na tento termín ve středu 
1. 9. 2021 odpoledne. Komise bude zasedat ve složení Ing. Jana Schovánková, Petr Malásek a Ing. 

Milan Sáblík.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro zakázku “SPORT 
PARK HORKA REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ“  dle 
předloženého návrhu a komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Jana Schovánková, Petr Malásek 

a Ing. Milan Sáblík. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.6. bylo schváleno. 
 

Bod. 6.7.  Žádost spolku SHŠ Victorius – změna termínu Dětského dne na Horce   
Přílohou byla předložena aktualizovaná Žádost o dotaci SHŠ Victorius, se sídlem Na rybníčku 183, 
666 01 Tišnov, na pořádání akce 12. Hradčanské šermování na Horce, předpokládaný termín akce –  

28. 8. 2021 a požadovaná částka ve výši 35.000,Kč. Finanční podpora akce byla schválena v ZO dne 

24. 2. 2021 na termín 29. 5. 2021, ale z důvodů pandemie se tato akce neuskutečnila. Obec se v rámci 
akce bude ještě podílet zapůjčením stanů, pivních setů a prostoru areálu Horka, bez přístupu na 
víceúčelové hřiště. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na pořádání tradičního Dětského 
dne konaného  28. 8. 2021 - "12. Hradčanské šermování" ve výši 35.000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.7. bylo schváleno.    



 

    

BOD 7) Rozpočtové opatření 8/2021 

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 
 

 

BOD 8) Diskuze 

Anenské hody se budou konat dne 25. 7. 2021, a to ranní mší svatou v Kapli svaté Anny a pak v areálu 
na Horce od 14:00 hodin s atrakcemi, občerstvením a živou hudbou. 
Starostka seznámila zastupitelstvo s opravou terénu – úvozová cesta na Sokolí, kde byly ve třech 
místech obnoveny terénní úpravy pro odvod srážkových vod z cesty do lesa.  
Starosta seznámila zastupitele s postupem prací v lesích v majetku obce – suché borovice v lese na 
Sokolí a dále těžba v lese na Stráži. 
 

 

BOD 9)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 
20:10 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  28. 7. 2021 

 

Zapisovatelka: Mirka Pavlíčková 

 

 

 

 

 

Ludmila Špačková  dne:                                         

    starostka obce    

 

 

 

 

 

PharmDr. Jitka Veličková dne:     Petr Malásek dne:    

         ověřovatelka                                    ověřovatel 


