
Zápis 36/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  31.1.2022 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:          6       zastupitelů 

Omluveni:         1       zastupitel 

Hosté:                0                 

Občanů:            0            

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Zahájení  
2. Schválení zadávacích podmínek – protipovodňová opatření obce Hradčany 

3.         Schválení zadávacích podmínek – SPORT PARK Horka 

4.  Žádost o finanční podporu – Motorkáři dětem 2022 

5.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 – systém odpadového hospodářství 
6.  Finanční rozvaha akcí obce Hradčany 

7.  Různé 

8.  Rozpočtové opatření č. 1/2022 

9.  Diskuse 

10.  Závěr 
 

Změna programu: 
1. Zahájení  
2. Schválení zadávacích podmínek – protipovodňová opatření obce Hradčany 

3. Schválení zadávacích podmínek – SPORT PARK Horka – bod je zrušen 

4.  Žádost o finanční podporu – Motorkáři dětem 2022 

5.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 – systém odpadového hospodářství 
6.  Finanční rozvaha akcí obce Hradčany 

7.  Různé 

8.  Rozpočtové opatření č. 1/2022 

9.  Diskuse 

10.  Závěr 
 

Starostka všechny přítomné přivítala a oznámila změnu program, kdy bude z program vyřazen - zrušen 
z projednávání bod č. 3 – Schválení zadávacích podmínek – SPORT PARK Horka, a dále navrhla za 

zapisovatelku: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou a Ing. Pavla 

Zelinku. 

 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou 
a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou a Ing. Pavla Zelinku. 
 

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

BOD 2.) Schválení zadávacích podmínek – protipovodňová opatření obce Hradčany 

Přílohou byly předloženy materiály, a to Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídky na akci 

“Protipovodňová opatření obce Hradčany” a Rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání, posouzení 
a hodnocení nabídek. Materiály zpracovává firma se kterou máme smlouvu – ENVIPARTNER, s.r.o. a 

komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek musíme sestavit. Otevírání obálek s nabídkami se 



uskuteční dne 14. 2. 2022 v 17:00 hodin u nás na úřadě. Komise je navržena ve složení: Ludmila 

Špačková, ing. Pavel Zelinka a ing. Milan Sáblík. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci, Výzvu k podání nabídky na akci “Protipovodňová 
opatření obce Hradčany” a jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
Ludmila Špačková, ing. Pavel Zelinka a ing. Milan Sáblík. 
 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

BOD 3.) Schválení zadávacích podmínek – SPORT PARK Horka 

BOD BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NEDODÁNÍ PODKLADŮ.   
 

BOD 4.) Žádost o podporu – Motorkáři dětem 2022 

Přílohou byla předložena e-mailová žádost pana Vojtěcha Halouzky, bytem Drásovská 162, Hradčany, 
o podporu akce Motorkáři dětem 2022. Jedná se o nevýdělečnou akci pro děti – dětský den v termínu 
25. 6. 2022. Obec tuto akci podpoří zapůjčení areálu na Horce(bez víceúčelového hřiště), zapůjčkou 
podia, stanů a pivních setů(stoly, lavičky). 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu obce Hradčany na akci Motorkáři dětem 2022, a to zapůjčením 
areálu na Horce(bez víceúčelového hřiště), zapůjčkou podia, stanů a pivních setů(stoly, lavičky) v 
termínu 25. 6. 2022. 
 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5.) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
Přílohou byl předložen návrh OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
Vyhláška se týká systému nakládání s odpadem, protože se od 1.4.2022 mění systém svozu z cyklu 1x 

za 14dní na cyklus 1x za 4 týdny a sběr tříděného odpadu – papír, plasty a bioodpad od nemovitostí. 
Dále vyhláška obsahuje čl. 8 pro právnické a podnikající fyzické osoby, které na základě uzavřené 
Smlouvy budou hradit 1000,- Kč/rok  a využívat (jak doposud)  umístěné nádoby na tříděný odpad v 

obci a  u nemovitostí. Návrh OZV č. 1/2022 byl zaslán k posouzení na dozor MV a pak bude předložen 
ke schválení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 2022 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. 
 

BOD 6.) Finanční rozvaha akcí obce Hradčany  

Starostka předložila tabulku příjmů, plánovaných nákladů akcí a nákladů akcí zvažovaných do 
budoucna. Nejbližší akce, které se budou realizovat jsou, kromě běžných provozních výdajů, 
plánovaná etapa rekonstrukce KD a OÚ, mobilní rozhlas, dětské hřiště Horka, údržba VKP Horka, 
Svazková škola Předkláštěří, nádoby na tříděný odpad.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přepokládanou finanční rozvahu akcí pro rok 2022.     



BOD 7) Různé 

Bod 7.1. Odkoupení pozemku 

Přílohou byla předložena e-mailová korespondence s panem Janem Burdou (majitel haly  na 

Plachetkách), vybudovali tam společnou cestu, která leží z větší části na našem pozemku a byla 

rozšířena i částí na soukromé pozemky. Vlastníci souhlasí s převodem částí pozemků – cca 400m², na 

kterých je zbudována komunikace na obec. Starostka navrhla odkoupení od tří vlastníků za cca 3,-

Kč/m² což bude činit dohromady cca 1200,-Kč. Po skutečném zaměření budou předloženy k 
projednání kupní smlouvy. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na odkoupení částí pozemků pod komunikací dle předloženého 
návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.1. bylo schváleno.   
   

Bod 7.2. Založení chrániček a vybudování plochy pro kontejnery na tříděný odpad od f. 
ELQA Kuřim 

Místostarosta Petr Malásek přednesl chystaný postup prací navazujících na výstavbu kioskové 

trafostanice(staví EG.D.) na ulici Čebínská – propojová cesta na ulici Drásovskou, kde do pozemku p.č. 
1151/1 podél této cesty bude položen kabel VN. Pro budoucí potřebu obce by bylo dobré v rámci těchto 
výkopových prací položit chráničky pro VO a pro kabelizaci NN za celkovou cenu cca 120.000,-Kč 

firmou ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje položení chrániček do pozemku p.č. 1151/1 firmou ELQA s.r.o., 
Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, za celkovou cenu cca 120 000,-Kč.  
 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.2. bylo schváleno. 
 

Bod 7.3.  MŠ Hradčany – interaktivní tabule s příslušenstvím 

Ing. Pavel Zelinka sesznámil zastupitele s postupem a výsledkem jednání s ředitelkou mateřské školy ve 
věci zakoupení interaktivní tabule pro potřeby dětí ve školce. Byly prokonzultovány parametry různých 
produktů v nabídce interaktivních tabulí, neboť tyto se diametrálně liší, jak velikostí, tak propojením s 

dalšími produkty – projektorem apod.. Nebylo ještě s konečnou platností rozhodnuto, bude se ještě 

pokračovat ve výběru a hodnocení produktů.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ve věci výběru interaktivní tabule pro Mateřskou školu 
Hradčany. 
 

Bod 7.4.  Dotační program Jihomoravského kraje 

Starostka seznámila zastupitele s vyhlášenými dotačními programy Jihomoravského kraje pro rok 2022 

viz. příloha. Zastupitelé pověřili starostku k využití dotačních programů Jmkraje pro rok 2022.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotačních programů Jihomoravského kraje pro rok 2022. 
 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7.4. bylo schváleno. 



BOD 8) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu.  
Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 
 

 

 

BOD 9) Diskuze 

Starostka seznámila zastupitele s plánovaným konečným přezkumem hospodaření obce prováděným 
pracovníky Jihomoravského kraje., které se uskuteční již 2. 2. 2022.  

Předseda kontrolního výboru pan ing. Milan Sáblík podepsal předloženou výroční zprávu dle zákona č. 
106/1999 Sb. 

Starostka vznesla dotaz zda uskutečnit tradiční dětský maškarní karneval, který máme v plánu akcí na 
20. 2. 2022, a to vzhledem ke covidové situaci. Bylo rozhodnuto o pořádání této akce, stejně jako 
pořádání tradiční ostatkové zábavy s pochováváním basy dne 26. 2. 2022.  
Starostka navrhla termín dalšího zasedání zastupitelstva na 28. 2. 2022. 

 

 

BOD 12)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 
19:25hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 2. 2021   

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková   dne:                                         

    starostka obce    

 

 

 

 

PharmDr. Jitka Veličková   dne:      Ing. Pavel Zelinka   dne: 

         ověřovatelka                  ověřovatel 


