Zápis 34/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany
ze dne 29.listopadu 2021 v 18:00 hodin.
Přítomno:
5
zastupitelů
Omluveni:
2
zastupitelé
Hosté:
Občanů:
___________________________________________________________________
Program :
1.
Zahájení
2.
Seznámení s finanční situací Svazku VAK Tišnovsko
3.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
4.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nastavení obecního systému odpadového
hospodářství
5.
Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno – EG.D, a.s. – p. č. 1056
6.
Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
7.
Různé
8.
Rozpočtové opatření č. 11/2021
9.
Diskuse
10.
Závěr
dále za zapisovatelku navrhla: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou a Petra
Maláska.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele:
PharmDr. Jitku Veličkovou a Petra Maláska.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

BOD 2.)
Seznámení s finanční situací Svazku VAK Tišnovsko
S finanční situací Svazku VAK Tišnovsko měl zastupitele seznámit Ing. Moronga, manager svazku, který je
ale momentálně nemocný. Schůzka byla přesunuta na pozdější termín v novém roce.
BOD 3.)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Přílohou byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 3. bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD 4.)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Přílohou byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o nastavení obecního systému
odpadového hospodářství.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nastavení obecního systému odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 4. bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD 5)
Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno – EG.D, a.s. – p.č. 1056
Obci byl doručen návrh Smlouvy č.: NM-001030068629/002-ELIS 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. 1042 a 1057 v k. ú. Hradčany u Tišnova pro umístění distribuční soustavy - 1042 kabelové
vedení NN; uzemnění a 1057 kabelové vedení; uzemnění; kabelový pilíř pro stavbu "Tišnov, Hradčany,
rozš.NNk, OÚ, pč. 1056”. Cena jednorázové náhrady činí částku 20.500,- Kč. Jedná se o síť technického
vybavení k budově bývalé vodárny v majetku obce Hradčany. Původní elektroměr k této budově se nachází
v objektu CO skladu na Trnci v Tišnově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.: NM-001030068629/002-ELIS 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. 1042 a 1057 v k. ú. Hradčany u Tišnova dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 5. bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD 6)
Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Přílohou byl předložen návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi
Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a Obcí Hradčany na poskytnutí
finančního příspěvku na financování standartu dopravní obslužnosti. V rámci jihomoravského kraje byla cena
za tuto základní obslužnost od roku 2011 - 50,-Kč a až nyní se rozhodlo o zvýšení na 100,-Kč/občan/rok. Obec
měla k 1. 1. 2021 dle statistiky 685 občanů a výše příspěvku pro rok 2022 tedy činí 68.500,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi
Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno a Obcí Hradčany na poskytnutí
finančního příspěvku na financování standartu dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 6. bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD 7)
RŮZNÉ
Bod. 7.1.
Vodné a stočné
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání Valné hromady Svazku VAK Tišnovsko, která
proběhla dne 23.11.2021. Bylo schváleno vodné 58,- Kč/m³ a stočné 58,- Kč/m³ pro rok 2022, a dále
příspěvek jednotlivých členských obcí pro rok 2022, který se zvedl 10násobně. Pro naši obec toto zvýšení
činí částku celkem 84.000,- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vodné 58,-Kč/m³ a stočné 58,- Kč/m³ pro rok 2022, a dále příspěvek
obce Hradčany pro rok 2022, který činí 84.000,- Kč/rok.
Bod. 7.2.
Zprávy finančního a kontrolního výboru Obce Hradčany
Přílohou byly předloženy zprávy finančního a kontrolního výboru obce o provedených kontrolách, které
byly provedeny dne 24. 11. 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávy finančního a kontrolního výboru o provedených kontrolách ze dne
24. 11. 2021.
Bod. 7.3.
Schválení sociálního příspěvku potřebným občanům pro rok 2021
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na sociální příspěvek potřebným občanům dle stanovených kritérií pro
rok 2021 v celkové částce 61.900,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje sociální příspěvek potřebným občanům dle stanovených kritérií pro rok 2021 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro

5

Usnesení č. 7.3. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Bod. 7.4.
Schválení finančních darů občanům
Přílohou byl předložen návrh na poskytnutí finančních darů občanům za provedené aktivity pro obec
Hradčany za rok 2021.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů občanům za provedené aktivity pro obec Hradčany
za rok 2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro

5

Usnesení č. 7.4. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Bod. 7.5.
Návrh rozpočtu obce Hradčany na rok 2022
Sestavený návrh rozpočtu byl předložen k nahlédnutí, bude vyvěšen a schvalovat se bude až na zasedání
v prosinci.
Bod. 7.6.
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4
Přílohou byla předložena žádost pana Martina Kappela o odkoupení části pozemku č. 4 ve vlastnictví obce
Hradčany. Jedná se o pozemek p. č. 4 kolem kapličky. Vzhledem k tomu, že tento pozemek získala obec
v roce 2019 do vlastnictví bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
s omezujícími podmínkami a není možné po dobu 10 roků s tímto pozemkem nakládat (prodávat, směňovat,
pronajímat, vybírat parkovné apod.) nelze žádosti vyhovět. Starostka sdělí žadateli stav věci k předmětnému
pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostce odpovědět žadateli na jeho žádost ve věci odkupu části pozemku p.č. 4 v k.
ú . Hradčany u Tišnova.
Bod. 7.7.
Návrh na rozšíření Pasportu komunikací obce Hradčany
Starostka seznámila zastupitele s tím, že máme v územním plánu specifikováno, že stavební pozemky musí
být napojeny na technickou infrastrukturu, což jsou místní komunikace, tak v našem případě to ale není
úplně pravda, neboť schválené stavební plochy pro obecné bydlení - Za zahradami a Luční jsou napojeny na
účelové komunikace. Tato situace se bude muset v nejbližší době řešit a není ještě úplně jasné jakým
způsobem. Vzhledem k tomu, že máme schválený pasport komunikací a dopravního značení obce, tento by
se měl aktualizovat podle nynějších potřeb, aby byl v souladu se skutečností a potřebami obce.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí případnou úpravu pasportu komunikací a dopravního značení obce
Hradčany.

BOD 8)
Rozpočtové opatření 11/2021
Návrh rozpočtového opatření č. 11/2021 předložila Miroslava Pavlíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro

5

Usnesení č. 8. bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

BOD 9)
Diskuze
Hradčaňák – konec podávání příspěvků je 16. 12. 2021.
Silvestr by se uskutečnil na návsi až podle platných protiepidemiologických nařízení.
Koncert PSMU – 8.1.2022 možná i s účastí cimbálovky pana Zouhara bude také podle platných
protiepidemiologických nařízení.

BOD 10) Závěr
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 19:45
hodin a navrhla termín dalšího zasedání na 16. 12. 2021.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 12. 2021
Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková

Ludmila Špačková dne:
starostka obce

PharmDr. Jitka Veličková dne:
ověřovatel

Petr Malásek dne:
ověřovatel

