Zápis 32/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 6. září 2021 v 18:00 hodin.
Přítomno:
7
zastupitelů
Omluveni:
Hosté:
Občanů:
___________________________________________________________________
Program :
1. Zahájení
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ÚZSVM
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě 20-T020, společnost Provod
4. Zrušení příspěvku pro DSO Tišnovsko
5. Závěrečné účty DSO Tišnovsko, DSO Mikroregion Čebínka a Svazek VaK Tišnovsko
6. Různé
7. Rozpočtové opatření č. 9/2021
8. Diskuse
9. Závěr
Bod 1.)
Zahájení
starostka všechny přítomné přivítala a požádala o doplnění programu, a to nasledovně:
Program :
1. Zahájení
2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ÚZSVM
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě 20-T020, společnost Provod
4. Zrušení příspěvku pro DSO Tišnovsko
5. Závěrečné účty DSO Tišnovsko, DSO Mikroregion Čebínka a Svazek VaK Tišnovsko
6. CN obnova veřejného osvětlení ul. Lesní, Úvoz
7. CN rekonstrukce parket v KD Hradčany
8. Různé
9. Rozpočtové opatření č. 9/2021
10. Diskuse
11. Závěr
a dále navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing.
Milana Sáblíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změněný program a za zapisovatelku Miroslavu
Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Ing. Milana Sáblíka.
Výsledek hlasování: Pro
7
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

BOD 2.)
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ÚZSVM
V příloze byl předložen návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. BP – 21/062 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (převodce), 128 00 Praha 2, a Obcí Hradčany, Tišnovská 131,
666 03 Hradčany (nabyvatel) vztahují se k pozemkům p. č. 155/1, 155/2 a 156/2, všechny druh
pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace zapsané na LV č. 60000 v k. ú.

Hradčany u Tišnova. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k
předmětnému majetku se všemi součástmi (trvalé porosty) a nabyvatel je do svého výlučného
vlastnictví přijímá.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. BP – 21/062 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, a Obcí Hradčany, Tišnovská 131, 666 03 Hradčany dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2. bylo schváleno.
BOD 3.)
Dodatek č. 1 ke Smlově 20-T020 se společností Provod
Přílohou byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20 – T024 mezi firmou PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem a Obcí Hradčany,
Tišnovská 131, 666 03 Hradčany. Dodatkem č. 1 se mění: Článek II, III a IV. Celková cena díla se
snižuje o 13.310,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20 – T024 mezi firmou PROVOD –
inženýrská společnost, s.r.o. se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem a Obcí Hradčany,
Tišnovská 131, 666 03 Hradčany dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3. bylo schváleno.
BOD 4.)
Zrušení příspěvku pro DSO Tišnovsko
Na zasedání Zastupitelstva obce Hradčany ze dne 7. 4. 2021 usnesením č. 27/2021 byla schválena
návratná finanční výpomoc pro DSO Tišnovsko ve výši 1 milionu Kč. Tato návratná finanční
výpomoc nebyla DSO Tišnovskem využita z důvodu toho, že obce Dolní Loučky a Předklášteří
poskytly vyšší částky, které byly, pro překlenutí období než bude zúčtovaná dotace na BRKO III.,
dostatečné, a proto nebylo nutné využít naší nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro DSO Tišnovsko ve
výši 1milionu Kč.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4. bylo schváleno.
BOD 5)
Závěrečné účty DSO Tišnovsko, DSO Mikroregion Čebínka a Svazek VaK
Tišnovsko za rok 2020
Závěrečné účty za rok 2020 DSO Tišnovsko, DSO Mikroregion Čebínka a Svazku VaK Tišnovsko
byly na našich obecních www. stránkách řádně vyvěšeny a svěšeny, a následně schváleny valnými
hromadami jednotlivých DSO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečné účty DSO Tišnovsko, DSO Mikroregion Čebínka a
Svazku VaK Tišnovsko za rok 2020.

BOD 6)
CN obnova veřejného osvětlení ul.Lesní, Úvoz
Zastupitelstvu byla předložena cenová nabídka pana Jaromíra Filouše, bytem Drásovská 210,
Hradčany, který se stará o funkčnost veřejného osvětlení v obci. Jedná se o výměnu celkem 16 ks
světel na ulici Lesní a Úvoz. Cena opravy dle předložené nabídky činí částku cca 140.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu veřejného osvětlení na ulici Lesní a Úvoz v částce cca 140.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6. bylo schváleno.
BOD 7)
CN rekonstrukce parket v KD Hradčany
Přílohou byla předložena nabídka s návrhem na renovaci povrhu parket v sále kulturního domu, a to
cenová nabídka firmy Podlahářské práce, Michal Jáchim, Dolní Loučky 159, ve které se doporučuje
provedení renovace parket, tmelení a následně ošetřit povrch finálně lakem ve dvou vrstvách
2K Ultrasport-exramat, který je doporučován pro vysokožátěžové plochy a je protiskluzový, což je
vhodné pro potřebu využití kulturního domu – sport, tanec apod. Cenová nabídka činí částku ve výši
cca 190.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na renovaci parket v sále kulturního domu ve výši cca
190.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7. bylo schváleno.
BOD 8)
Různé
Bod. 8.1.
Svazek VaK Tišnovsko
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednaní po schůzce s manažerem Svazku VAK
Tišnovsko s Ing. Morongem, na které byla seznámena s velmi kritickou finanční situací ve svazku.
Navrhl několik zásadních změn pro obnovu a ozdravění celého systému. Především navrhuje
zvýšení ročního členského příspěvku jednotlivých obcí, který je již dlouhé roky stejný a v příloze
bylo předloženo několik návrhů, a to zvýšení příspěvků o pětinásobek, desetinásobek,
dvacetinásobek, padesátinásobek a stonásobek. Starostka za obec navrhla dvaceti násobek což je
168 000,- Kč ročně. Na další straně přílohy byl předložen splátkový kalendář, který za předpokladu,
že se každoročně zvedne vodné a stočné o 4,- Kč, se budou postupně snižovat částky jednotlivých
úvěrů, a to jak nových, tak již postupně umořovaných a může se začít tvořit fond obnovy, který je
ze zákona povinný.
Po zhlédnutí splátkového kalendáře na roky 2021-2036, ze kterého je vidět čerpání úvěrů na
jednotlivé stavby a také obrovský úvěr na provoz se rozvinula diskuse o hospodaření svazku, neboť
kritická situace svazku nevznikla ze dne na den, ale určitým stylem hospodaření v předcházejících
obdobích, a dále bylo diskutováno propojení Svazku VAK Tišnovsko na Vodárenskou akciovou
společnost a.s., Brno. Zastupitelé vyhodnotili situaci jako alarmující a požádali o přímou účast pana
Ing. Morongy na některém ze zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení skutečnosti ohledně financování Svazku VAK Tišnovsko.

Bod. 8.2.
Finanční podpora obnovy kaple svaté Anny v Hradčanech
Přílohou bylo předloženo sdělení stavebního technika biskupství brněnského pana Ing. Pavla
Šuláka, že mají možnost provést výměnu dalších tří oken na kapli svaté Anny v Hradčanech.
Částka za výměnu činí cca 160 000,- Kč včetně DPH. Již dříve bylo dohodnuto, že se budeme i

nadále podílet na rekonstrukci kaple svaté Anny dle potřeby římskokatolické farnosti. Starostka
navrhla poskytnutí částky ve výši cca 90 tis. Kč podle skutečných nákladů akce. Vzhledem ke stále
se zvyšujícím cenám materiálů a prací částku poskytnutého daru schválíme až po dokončení
výměny kdy bude známa skutečná cena a uzavřeme s farností darovací smlouvu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pokračování v opravách kaple svaté Anny v Hradčanech.

Bod. 8.3.
Cenové nabídky na rekonstrukce a úpravu v KD
Přílohou byly předloženy drobné cenové nabídky, které jsou již schválené, ale starostka
informovala zastupitele o tom, že se jedná se o opravu střížky nad východem vzadu za KD, kterou
provede firma Jiří Kolář, a dále pak byla objednána předokenní roleta, která nahradí těžkou
dřevěno-skleněnou zástěnu do výdejního okna ve výčepu. Poslední nabídka se týká výmalby sálu
KD a podia po dokončení stavebních prací a před renovací parket.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí chystané drobné opravy a výmalbu v kulturním domě.

Bod. 8.4.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 20. 7. 2021 s Obcí Blatnička
Přílohou byl předložen návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 20. 7. 2021, mezi Obcí
Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička a Obcí Hradčany, ve kterém se mění některá
ustanovení článků smlouvy, a to Čl. I. odst. 1, Čl. IV. odst. 3 a Čl. IV. odst.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 20. 7. 2021, mezi Obcí
Blatnička, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička a Obcí Hradčany dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8.4. bylo schváleno.
Bod. 8.5.
Dodatek ke smlouvě – SMLOUVA o partnerství
Přílohou byl předložen návrh Dodatku ke smlouvě SMLOUVA o partnerství mezi Obcí Hradčany a
Tišnovsko DSO, se sídlem Radniční 14, 666 01 Tišnov, který se týká spolufinancování předmětu
projektu dle RoPD z OPŽP - druhá platba za pořízení 1ks velkoobjemového uzavřeného kontejneru
o objemu 12m³, 8 ks nádob o objemu 1100 litrů a 360 ks nádob o objemu 120 litrů po realizaci
výběrového řízení, kde částka spoluúčasti obce činí cca 94.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě SMLOUVA o partnerství mezi Obcí Hradčany a
Tišnovsko DSO, se sídlem Radniční 14, 666 01 Tišnov dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8.5. bylo schváleno.
Bod. 8.6.
Výzva k platbě mimořádného neinvestičního příspěvku
Přílohou byla předložena Výzva k platbě mimořádného neinvestičního příspěvku – akce č. 21050
VZ – SPORT PARK HORKA REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ.
Jedná se neinvestiční příspěvek za činnost organizace a administrace zjednodušené podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce výše uvedené akce, kde částka je navržena ve výši 10 000,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k platbě mimořádného neinvestičního příspěvku – akce č.
21050 VZ – SPORT PARK HORKA REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO
ZÁZEMÍ. dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8.6. bylo schváleno.
BOD 9)
Rozpočtové opatření 9/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021 předložila Miroslava Pavlíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9. bylo schváleno.
BOD 10)
Diskuze
Starostka sdělila, že do výběrového řízení na akci rekonstrukce areálu SPORT PARK Horka se nikdo
nepřihlásil a tak navrhla úpravu smlouvy o dílo do příštího zasedání zastupitelstva a následně vyhlášení
nového výběrového řízení.
Starostka seznámila zastupitele s jednáním v radě DSO Tišnovsko a podala informaci o výstavbě nové
školy v Tišnově a tvorbě školských obvodů a předpokládanou finanční účastí obcí.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele k účasti na přípravě tradičních babských hodů, které se budou
konat 11. 9. 2021 s taneční zábavou v areálu na Horce od 20.00hodin.
Starostka určila termín ke zpracování hradčaňáku na 27.9.2021.
Příští termín zasedání zastupitelstva obce byl stanoven na 18. 10. 2021.
BOD 11) Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve
20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 9. 2021
Zapisovatelka:

Ludmila Špačková
starostka obce

Ludmila Stojanová
ověřovatel

Ing. Milan Sáblík
ověřovatel

