
Usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Hradčany  
konaného dne 28. 1. 2019  od 19:00 hodin 

 

Přítomno:  7 členů Zastupitelstva obce Hradčany  dle prezenční listiny 

___________________________________________________________________ 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADČANY  
 

SCHVALUJE: 

1.  Jednomyslně upravený program zasedání a ověřovatele zápisu  

             - ing. Milana Sáblíka a ing. Pavla Zelinku a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou 

         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  

 

       2.   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.  O v ě ř i l o ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Územního plánu Hradčany  
- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění aktualizace č.1. Výsledky přezkoumání 

jsou uvedeny v textové části odůvodnění návrhu územního plánu, v kapitole B 
odůvodnění,  

- s územně plánovací dokumentací vydanou  Jihomoravským krajem, jak je uvedeno v 
textové části odůvodnění návrhu územního plánu, v kapitole B odůvodnění,  

- se stanovisky dotčených orgánů. Vyhodnocení souladu se nachází v textové části návrhu 
územního plánu kapitole E.2 odůvodnění.  

  

2.  S o u h l a s í  s předloženým návrhem územního plánu Hradčany a s výsledky jeho projednání,  
             3.  V y d á v á  na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Územní plán Hradčany formou     
                 opatření obecné povahy podle správního řádu tak, jak je uveden příloha č. I tohoto materiálu.                                
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

       3.  Stanovení specifikace odměn dle nařízení vlády č. 318/2017Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

- za výkon neuvolněného místostarosty 12000,-Kč/měsíc,  
               - za výkon funkce neuvolněn. člena zastupitelstva - předsedy výboru, komise 1770,-Kč/měsíc     
               - za výkon funkce neuvolneného člena zastupitelstva bez dalších funkcí 1475,-Kč/měsíc.  
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

       4.   Smlouvu o zřízení věcného břemene  č. 014330051231/001 mezi Obcí Hradčany a společností   
             E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, k pozemkům  
             p.č. 1348 v k. ú. Hradčany u Tišnova  pro umístění distribuční soustavy - zemního kabelového    
             vedení NN, pojistkové skříně stavby "Hradčany, rozš. NNk, Koloušek, p.č.1357" dle předloženého   
             návrhu. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

      5.   Poskytnutí veřejné finanční podpory  na pořádání tradičního  dětského dne 25. 5. 2019   

            "11. Hradčanské šermování" ve výši 30.000,-Kč. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
       

      6.  Příspěvek svazku obcí DSO Tišnovsko , se sídlem Radniční 14, 666 01 Tišnov, ve výši 9 825,-Kč. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

      7.  Příspěvek svazku obcí DSO Mikroregion Čebínka, se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Tišnov, ve   
           výši  6 550,-Kč. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  



 

 

       8.  Vypracování projektu na veřejné osvětlení za Zahradami firmou ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská  
            1856, 664 34 Kuřim dle předloženého návrhu. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

       9.  Dopoložení chráničky s uzemněním pro veřejné osvětlení za Zahradami  firmou ELQA s.r.o., se     

            sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim a uhradu celkového díla za cenu dle předloženého návrhu. 
         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
 

    10.  Podání žádostí o dotaci u Jmkraje na opravu toalet v KD a obecní knihovnu pro rok 2019. 
              Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdrželi se  0  
  

    11.  Podání žádostí o dotace z MMR na víceúčelové hřiště v areálu Horka a z  MŽP na obnovu    
           významného krajiinného prvku Horka.               
              Výsledek hlasování: Pro 7  Proti  0   Zdrželi se  0 

 

   12.   Finanční dar spolku Senioři České republiky, z.s., Chudčice č.p. 115, 664 71 Chudčice,  na činnost   
           ve výši 1.000,-Kč. 

              Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0    Zdrželi se   0  

 

 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

 návrh rozpočtu DSO Mikroregion Čebínka pro rok 2019 dle předloženého návrhu. 
 předložení rozpočtového opatření č. 1/2019 na zasedání v únoru 2019. 

 

 

UKLÁDÁ: 

 zastupitelům aktualizaci a doplnění změn Strategického rozvojového dokumentu obce Hradčany.  
                                                                                                     Termín do zasedání ZO v dubnu 2019. 
 

 

Zasedání zastupitelstva obce Hradčany bylo ukončeno ve  20:30 hodin. 

 

 

 

 

 

Ludmila Špačková              
   starostka obce 

 

 

 

 

 

    DiS. Martina Štouračová                        Petr Malásek 

           ověřovatelka                 ověřovatel 


