
Usnesení č. 27/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Hradčany  
konaného dne 7. 4. 2021  od 18:00 hodin 

 
Přítomno:   7 členů Zastupitelstva obce Hradčany,  1 zastupitel omluven dle prezenční listiny 

___________________________________________________________________________________ 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADČANY  
SCHVALUJE: 

1. Jednomyslně program a zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou  a Ing. 

Milana Sáblíka 

        Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdrželi se  0  

2. Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Hradčany 
za rok 2020, a to bez výhrad.  

        Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdrželi se  0  
3. Účetní závěrku obce Hradčany sestavenou k 31. 12. 2020 a převod výsledku hospodaření roku 2020 v částce  

3,892.955,21Kč do hospodářského výsledku předchozích  účetních období.  
                     Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdrželi se  0 

4. Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Hradčany sestavenou k 31. 12. 2020 s 

výsledkem hospodaření 0,-Kč. 

                     Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdrželi se  0  
5. 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. ověřilo ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Změny č. 1 územního plánu Hradčany 

- s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1,2 a 3 a 5. Výsledky přezkoumání jsou 
uvedeny v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření obecné 
povahy 

- s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem, jak je uvedeno v textové části 
odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu, v kapitole 2 opatření obecné povahy 

- se stanovisky dotčených orgánů. Vyhodnocení souladu se nachází v textové části odůvodnění návrhu 
Změny č. 1 územního plánu, kapitola 6 opatření obecné povahy 

      2. souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Hradčany a s výsledky jeho projednání, 
      3. nerozhoduje podle § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti Změně č. 1 Územnímu       
          plánu Hradčany, neboť nebyly žádné uplatněny, 
      4. vydává na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 územního plánu Hradčany formou   
          opatření obecné povahy podle správního řádu tak, jak bylo předloženo pořizovatelem. 

      Výsledek hlasování: Pro 7   Proti  0   Zdrželi se  0  
6. Poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Tišnovsku ve výši 1.000.000,-Kč. 

         Výsledek hlasování: Pro 7  Proti    0   Zdrželi se  0 

7. Dokumenty pro Zápis do Mateřské školy Hradčany pro školní rok 2021/2022 dle předložených návrhů.  
        Výsledek hlasování: Pro 7  Proti    0 Zdrželi se  0 

8. Neinvestiční příspěvek pro DSO Tišnovsko ve výši 5.000,-Kč akce č. 21029 VZ “Stavební úpravy kulturního 
domu”. 
        Výsledek hlasování: Pro 7  Proti    0 Zdrželi se  0 

9. Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu. 
        Výsledek hlasování: Pro 7  Proti    0 Zdrželi se  0 

 

 

NESCHVALUJE: 

           1.   Žádost o Změnu č. 2 územního plánu obce Hradčany. 
      Výsledek hlasování: Pro 7  Proti    0 Zdrželi se  0 

 

 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

▪ Pracovní verzi návrhu na úpravu veřejného prostranství kolem kaple svaté Anny a navrhlo pracovní schůzku 
na místě na středu 14. 4. 2021.   

▪ zprávu statického posouzení opěrné zdi na ulici Horka  
 



UKLÁDÁ: 
▪ Starostce obce oslovit Svazek VAK Tišnovsko pro opravu vodovodního řadu a firmu pro opravu opěrné zdi 

na ulici Horka. 

▪ Starostce obce sdělit písemně žadateli o Změnu č. 2 ÚP Hradčany odpověď se stanoviskem zastupitelstva 
obce. 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Hradčany bylo ukončeno v 21:15 hodin. 

 

 

 

 

Ludmila Špačková                           

    starostka obce                                 

 

 

 

 

Ludmila Stojanová              Ing. Milan Sáblík               

     ověřovatelka                                            ověřovatel          


