
Zápis 35/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  16. prosince  2021 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:        6         zastupitelů 

Omluveni:       1          

Hosté:                                 

Občanů:                      

___________________________________________________________________ 

Program :  
1. Zahájení  
2. Rozpočet obce Hradčany pro rok 2022 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany na roky 2023-2025 

4.  Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

5.  KTS Ekologie, s r.o. – Smlouva a dodatek – odpady pro rok 2022 

6.  Inventarizace majetku pro rok 2021 – příkaz a plán 

7.  Různé 

8.  Rozpočtové opatření č. 12/2021 

9.  Diskuse 

10.  Závěr 
 

Starostka navrhla změnu programu, následovně: 
 

Program :  
1. Zahájení  
2. Cenová nabídka závěsy a opona 

3. Závazné usnesení Zastupitelstva obce Hradčany k záměru výstavby svazkové ZŠ a poskytnutí 
příspěvku DSO Tišnovsko v roce 2022 

4.  Rozpočet obce Hradčany pro rok 2022 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany na roky 2023-2025 

6.  Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

7.  KTS Ekologie, s r.o. – Smlouva a dodatek – odpady pro rok 2022 

8.  Inventarizace majetku pro rok 2021 – příkaz a plán 

9.  Různé 

10.  Rozpočtové opatření č. 12/2021 

11.  Diskuse 

12.  Závěr 
 

a dále navrhla za zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Petra Maláska. 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změněný program a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou a za 
ověřovatele: Ludmilu Stojanovou a Petra Maláska. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

BOD 2.) Cenová nabídka závěsy a opona 
Přílohou byl předložen návrh cenové nabídky na závěsy do sálu kulturního domu dodavatelskou firmou 

Divadelní opony s.r.o., Koperníkova 1, 615 00 Brno, a dále byla naceněna i nová opona.  

Vhledem k tomu, že opona je původní a již vykazuje i po vyčištění značnou únavu materiálu, bylo by vhodné ze 
stejného materiálu jako budou nové závěsy nechat ušít i novou oponu, která tak bude zase sloužit mnoho roků a 
starou oponu ještě nějak využít. Cenové nabídky činí na závěsy částku cca 102.000,-Kč a na oponu částku cca 

41.000,-Kč, celkem tedy cca 143.000,-Kč. 



 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenové nabídky na výměnu opony a instalaci nových závěsů v sále KD za celkovou 

cenu cca 143.000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

BOD 3.) Závazné usnesení Zastupitelstva obce Hradčany k záměru výstavby svazkové 
ZŠ a poskytnutí příspěvku DSO Tišnovsko v roce 2022.  
Přílohou byla předložena e-mailová korespondence mezi svazkem DSO Tišnovsko a starosty k záměru 
výstavby svazkové základní školy, a dále předběžný rozpočet financování budoucí svazkové ZŠ. V minulém 
týdnu proběhla živá diskuze na shromáždění starostů, kterých se týká výstavba nové svazkové ZŠ.  Byla 
vybrána lokalita v Předklášteří a to je velký úspěch.  
Z předloženého předběžného rozpočtu financování vyplývá, že se netýká všech členských obcí DSO Tišnovsko 

společně , ale jen těch, kterým byla vypovězena smlouva o školských obvodech s Městem Tišnovem a mají 
potřebu se do výstavby ZŠ zapojit. Město Tišnov se na spolufinancování podílí fixním finančním obnosem. 
Starostka, vzhledem k situaci potřeby zajistit místa pro vzdělávání dětí naší obce, apelovala na zastupitele pro 

podporu této stavby, i když je těžké se zavázat k takovýmto finančním částkám, ale v podstatě není jiná 
možnost. Navrhuji v usnesení, které je doporučeno DSO Tišnovskem, abychom schválili předprojektovou 
přípravu včetně územní studie, a tím umožnit svazku požádat na konci přístího roku 2022 o dotaci.   
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje ve třech bodech záměr a spouúčast obce Hradčany na výstavbě Svazkové základní 
školy:   

1) Záměr výstavby svazkové základní školy DSO Tišnovsko v obci Předklášteří. 
2) Finanční spolu účast obce Hradčany na výstavbě svazkové základní školy dle předběžného rozpočtu 

svazkové ZŠ. 
3) Poskytnutí příspěvku DSO Tišnovsko v roce 2022 na předprojektovou přípravu záměru výstavby 

svazkové základní školy vyplývajícího z předběžného rozpočtu přílohy – fáze I. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4.) Rozpočet obce Hradčany pro rok 2022 
Návrh rozpočtu obce Hradčany na rok 2022 byl řádně vyvěšen, a to od 30. 11. 2021 dosud. Rozpočet na rok 
2022, kde závaznými ukazately jsou paragrafy, byl navržen vyrovnaný v částkách příjmů a výdajů 9.382.900,-

Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Hradčany pro rok 2022 jako vyrovnaný v příjmech a výdajích v 
částce 9.382.900,-Kč. 
 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno.     
 

BOD 5.) Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany na roky 2023 - 2025 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hradčany na roky 2023 – 2025 byl řádně vyvěšen  
30. 11. 2021 na úřední desce dosud.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradčany na roky 2023 - 2025 dle 

předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 



 

BOD 6.) Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 

2023 – 2025. 
Návrh rozpočtu MŠ Hradčany byl řádně zveřejněn a je sestaven jako vyrovnaný v příjmech a výdajích v částce 
360.000,-Kč, a dále střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hradčany na roky 2023 -2025 byl také řádně zveřejněn 
na úřední desce obce. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Hradčany pro rok 2022 jako vyrovnaný v příjmech a 
výdajích v částce 360.000,-Kč. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.1. bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hradčany na roky 2023 - 2025 dle 

předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6.2. bylo schváleno. 
 

BOD 7) KTS Ekologie, s r.o. – Smlouva a dodatek – odpady pro rok 2022 
Přílohou byl předložen návrh Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Hradčany č. 31/21, a 

dále Dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Hradčany č. 31/21 ze dne…… 

Další přílohou byly předloženy dokumenty s porovnáním roků 2021 a 2022, a dále document včetně nárůstu od 
1.4.2022 , kdy se začne třídit systémem - Door to door – od dvěří ke dveřím, a to do popelnic modrých-papír, 
žlutých-plasty a hnědých-bioodpad. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Hradčany č. 31/21 dle 

předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.1. bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Hradčany č. 31/21 dle předloženého 
návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.2. bylo schváleno. 
 

 

BOD 8.) Inventarizace majetku pro rok 2021 – příkaz a plán 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno v příloze s příkazem starostky obce k provedení inventur k 31.12.2021 a 

plánem provedení inventur a složením inventarizační komise: 
Předseda inventarizační komise:  Ing. Pavel Zelinka a další členové inventarizační komise: Petr Malásek, 
Martina Štouračová, Ludmila Špačková a Miroslava Pavlíčková 

Inventarizačni komise provede inventarizaci fyzickou a dokladovou dle směrnice. 
 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz a plán inventur pro rok 2021 a ústřední inventarizační komisi ve 
složení:Předseda inventarizační komise: Ing. Pavel Zelinka, členové inventarizační komise: Petr Malásek, 
Martina Štouračová, Ludmila Špačková, Miroslava Pavlíčková 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 
 



BOD 9) RŮZNÉ 

Bod. 9.1.  Plánovací kalendář 
Přílohou byl předložen plánovací kalendář – rozpis svozů odpadů a pořádaných akcí pro rok 2022.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánovací kalendář svozů komunálního odpadu a společenských akcí pro rok 
2022 dle předloženého návrhu. 
 

Bod. 9.2.  MŠ Hradčany – Cenová nabídka na projektor a tabuli 
Přílohou byl předložen návrh cenových nabídek na různé varianty pro vybavení do mateřské školy, a to 
projektor a tabuli. Pan Eichler z ulice Lesní již věnoval do školky televizi a také vypracoval nabídku na 
projektor a tabuli. V dnešní době je interaktivní tabule běžnou věcí nejen na základních a středních školách, 
ale i školka ji dokáže dobře využít na výukové programy. Po proběhlé diskuzi byl ing. Pavel Zelinka pověřen 
úkolem dořešit s paní ředitelkou MŠ Hradčany Bc. Ivetou Hájkovou cenové návrhy na interaktivní tabuli 
s příslušenstvím pro nákup v roce 2022. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nákup interaktivní tabule s příslušenstvím pro MŠ Hradčany a ukládá Ing. 

Pavlu Zelinkovi projednat s ředitelkou MŠ Hradčany Bc. Ivetou Hájkovou cenové návrhy na zakoupení 
interaktivní tabule s příslušenstvím pro MŠ Hradčany v roce 2022. 

 

Bod. 9.3.  Územní studie na ulici Luční 
Územní plán obce Hradčany schválený v únoru 2019 by měl mít do 4 let zpracované všechny územní studie 

na plochy navrhnuté územním plánem. Jedna studie už byla zpracovaná a teď by měla být vypracována 
druhá. Jedná se o plochu Z2 – p. č. 1322 na ulici Luční. Pozemek je sice v soukromém vlastnictví, ale pro 
upřesnění výstavby je dobré mít podklad v podobě územní studie. Cena vypracované studie by měla být 
v ceně cca 70.000,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování územní studie pro plochu Z2 - p.č. 1322 ke schválenému 
Územnímu plánu Hradčany. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9.3. bylo schváleno. 
 

Bod. 9.4.  Vytvoření nových sběrných hnízd na tříděný odpad. 
Z dotačního titulu BRKO III. bylo nakoupeno 8ks 1100 litrových kontejnerů na tříděný odpad – 2x papír, 
2xplasty, 2x bílé sklo, a 2xbarevné sklo. Po proběhlé diskuzi bylo rozhodnuto o zřízení sběrného hnízda na 
ulici Luční a na ulici Čebínské. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zřízení sběrných hnízd na tříděný odpad na ulici Luční a Čebínská. 
 

Bod. 9.5.  Oprava kaple svaté Anny v obci Hradčany 
K diskuzi byl starostkou obce předložen bod - oprava kaple svaté Anny. Pan ing. Pavel Šulák z Brněnského 
biskupství požádal o převedení přislíbeného příspěvku obce na opravu oken naší kaple na příští rok, neboť v 
letošním roce se vzhledem k covidové situaci nestihla vyrobit příslušná okna.  
Přílohou byla předložena cenová nabídka jen pro informaci. Pan Šulák chce především vědět zda by bylo vůbec 
možné požádat v přístím roce o částku, kterou letos nevyčerpeli, a dále o spolupráci s financováním dalších prací. 
Plánem je vyměnit všechna 4 velká okna a další malá nade dveřmi, okna na zvonici a opravu elektriky. Požádal 
o ujištění, že pokud bude částka na opravy vyšší zda budeme i nadále ochotni přispívat 50%. Po proběhlé diskuzi 
bylo dohodnuto, že pro příští rok se budeme účastnit 50% podílem na opravách kaple svaté Anny dle skutečných 
nákladů.  

 

 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přesunutí oprav kaple svaté Anny na rok 2022 a 50% podíl na financování z 

rozpočtu obce dle skutečných nákladů. 
 

 

BOD 10) Rozpočtové opatření č. 12/2021 
Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 
 

 

BOD 11) Diskuze 
Hradčaňák bude nutné zpracovat do 17.12.2021 aby byl k distribuci před svátky. 
Silvestrovské setkání občanů na Návsi uskutečníme dle platných vládních nařízení. 
Koncert PSMU chystaný na termín 8. 1. 2022 společně s cimbálovkou pana Zouhara bude také dle platných 
vládních nařízení. 
 

 

BOD 12)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20:15 

hodin a navrhla termín dalšího zasedání na 31.1.2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne:21. 12. 2021   

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková                                           

    starostka obce    

 

 

 

 

Ludmila Stojanová        Petr Malásek 

         ověřovatel                         ověřovatel 


