
Zápis 40/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  23. 5. 2022 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:       6          zastupitelů 

Omluveni:      1           

Hosté:             2                    

Občanů:         1             

___________________________________________________________________ 

 

Program: 

1. Zahájení  

2. Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2021 

3. Účetní závěrka obce Hradčany za rok 2021 

4. Účetní závěrka Mateřské školy Hradčany za rok 2021 

5. Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno – venkov 

6. Různé 

7. Rozpočtové opatření 5/200 

8. Diskuse 

9. závěr 

 

Starostka všechny přítomné přivítala  a navrhla změnu programu z důvodu přítomnosti Ing.arch. Borise 

Hladkého, který vyhodnotil stavební úpravy v mateřské škole. 

 

Nový program: 

1. Zahájení  

2. MŠ Hradčany, stavební úpravy 

3. Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2021 

4. Účetní závěrka obce Hradčany za rok 2021 

5. Účetní závěrka Mateřské školy Hradčany za rok 2021 

6. Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno – venkov 

7. Výzva a zadávací podmínky k výběrovému řízení na akci: SPORT PARK Horka, 

rekonstrukce a přístavba sportovního zázemí 

8. Cenová nabídka – přepravní kontejnery 

9. Návrh usnesení ke Změně č. II. ÚP Hradčany a schválení létajícího pořizovatele 

10. Vznik DSO - KTS Ekologie 

11. Různé 

12. Rozpočtové opatření 5/2022 

13. Diskuse 

14. Závěr 

 

a dále za zapisovatelku navrhla: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: Martinu Štouračovou, DiS., 

a Petra Maláska. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou 

a za ověřovatele: : Martinu Štouračovou, DiS., a Petra Maláska. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 

 



 

BOD 2.) MŠ Hradčany, stavební úpravy 

Starostka pověřila ing. arch. Borise Hladkého, aby vyhodnotil možné stavební úpravy v rámci 

školky. Po předběžné konzultaci s ředitelkou mateřské školky paní Bc. Ivetou Hájkovou byly 

předloženy návrhy zastupitelům, aby rozhodli o dalším postupu obce ve věci možných oprav a 

rekonstrukci školky. Pro letošní prázdniny se předpokládají úpravy, které se budou týkat zřízení 

umyvadla v herně a elektroinstalace pro interaktivní tabuli, dále nákup nových stohovatelných 

postýlek a koberce do lehárny a opravu WC, a to z důvodu toho, že budova školky je zastaralá a 

malá a nesplňuje téměř žádná kritéria pro počet 25 dětí. Pro tento počet dětí již máme povolenou 

výjimku, ale je otázkou na jak dlouho, vzhledem ke stále měnící se legislativě. Případné větší 

úpravy budou drahé a stejně nevyřeší navýšení kapacity.  S největší pravděpodobností budeme 

muset přemýšlet o stavbě nové školky. 

Starostka představila možné vytipované 2 lokality: 

1. Významný krajinný prvek Horka – přílohou je zákres umístění, ale bude zde nutná úprava 

Územního plánu Hradčany a řešení s odborem životního prostředí MěÚ Tišnov. 

2. Areál SÚS ve středu obce, zde nemusíme měnit územní plán, ale je to na dlouhou dobu, 

protože zatím SÚS požaduje náhradní pozemek. 

Zastupitelstvo by se mělo rozhodnout, kterým směrem se vydá, a to:  

- zda budeme rekonstruovat stávající školku za hodně peněz bez navýšení kapacity počtu dětí  

- zda půjdeme do řešení stavby nové školky ve VKP Horka 

- zda budeme intenzivně pracovat na tom - vystěhovat SÚS z jejich areálu 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy v mateřské škole pro rok 2022 a pro budoucí stavbu nové 

mateřské školy prověřování lokalit VKP Horka a areál SÚS ve středu obce.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 

 

BOD 3.) Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2021 

Zastupitelstvu obce byl předložen ke schválení Závěrečný účet obce Hradčany za r. 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Hradčany. Tyto dokumenty byly řádně 

vyvěšeny před projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce i úřední desce umožňující dálkový 

přístup od 2. 5. 2022 dosud. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Hradčany za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením obce Hradčany za rok 2021, a to bez výhrad.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 

 

BOD 4.) Účetní závěrka obce Hradčany za rok 2021 

Zastupitelstvu obce byla předložena k projednání a schválení účetní závěrka obce Hradčany za r. 2021. 

Účetní závěrka obce Hradčany se skládá z povinných účetních výkazů  vytvořených ke dni účetní  

závěrky tj. k 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva. 

Zastupitelstvo obce konstatuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz hospodaření obce. 

Obec Hradčany v roce 2021 vytvořila hospodářský výsledek v zisku  v částce  3,924.061,01Kč, který 

je ve schvalovacím řízení a po schválení účetní závěrky bude převeden do hospodářského výsledku 

předchozích  účetních období.      



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Hradčany sestavenou k 31. 12. 2021 a převod 

výsledku hospodaření roku 2021 v částce 3,924.061,01Kč do hospodářského výsledku předchozích  

účetních období.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se   

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 

 

BOD 5.) Účetní závěrka Mateřské školy Hradčany za rok 2021 

Účetní závěrka Mateřské školy Hradčany se skládá z povinných účetních výkazů vytvořených ke dni 

účetní závěrky t.j. k 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva. 

Příspěvková organizace MŠ Hradčany v roce 2021 nevytvořila zisk ani ztrátu, kdy zařazením částky 

115.339,87Kč z rezervního fondu do účetnictví roku 2021 vytvořila konečný výsledek hospodaření 0,-

Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Hradčany 

sestavenou k 31. 12. 2021 s výsledkem hospodaření 0,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 

 

BOD 6.) Volba přísedícího k Okresnímu soudu Brno – venkov 

Přílohou byl předložen návrh Okresního soudu Brno – venkov, a to návrh na zvolení pana Jiřího 

Černého do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2022 – 2026. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení pana Jiřího Černého přísedícím Okresního soudu Brno - venkov 

na funkční období 2022 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 

 

BOD 7.) Výzva a zadávací podmínky k výběrovému řízení na akci: SPORT PARK 

Horka, rekonstrukce a přístavba sportovního zázemí 

Přílohou byly předloženy ke schválení dokumenty k chystané akci “SPORT PARK Horka, 

rekonstrukce a přístavba sportovního zázemí”, a to dokument Výzva k podání nabídky a Zadávací 

dokumentace a návrh Smlouvy o dílo a seznam doposud oslovených firem – uchazečů. Starostka 

oslovila zastupitele, že pokud budou mít ještě jiný návrh na další firmy můžou se ještě doplnit. 

Zastupitelé souhlasí s výčtem oslovených uchazečů jejichž návrh byl předložen.  

Dále starostka navrhla výběrovou komisi ve složení: Ing. Jana Schovánková, Petr Malásek, Ing. Pavel 

Zelinka a Ing Milan Sáblík. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložené dokumenty - Výzva k podání nabídky a Zadávací 

dokumentace, návrh Smlouvy o dílo a seznam oslovených firem a výběrovou komisi ve složení: Ing. 

Jana Schovánková, Petr Malásek, Ing. Pavel Zelinka a Ing Milan Sáblík  

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7. bylo schváleno.    



BOD 8.) Cenová nabídka – cena za upravené přepravní kontejnery 

Přílohou byla předložena konečná faktura za 2 ks přepravních lodních kontejnerů 2 x 6m pro garážování 

strojů údržby veřejné zeleně a vzhledu obce, kdy jeden z nich bude upraven o boční vstupní dveře. 

Celková cena za přepravní kontejnery činí 376.915,-Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje konečnou cenu za přepravní kontejnery 376.915,-Kč včetně DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 

 

BOD 9.) Návrh usnesení ke Změně č. II. ÚP Hradčany a schválení létajícího pořizovatele 

Přílohou byl předložen text s navrhovanými změnami a návrhy znění usnesení potřebných pro 

projednání návrhu Změny č. II ÚP včetně vyjádření ing. arch. Zbyňka Pecha, a dále nabídka ing. 

Michaely Hlaváčkové jako létajícího pořizovatele. Na paní ing. Michaelu Hlaváčkovou jsou dobré 

reference, dělala změnu ÚP Kuřimské Nové Vsi a i ing. arch. Zbyněk Pech s ní má dobré zkušenosti. 

Je vyslovně nutné si létajícího pořizovatele Změny č. II. Územního plánu Hradčany schválit. 

Změna prověří následující dílčí změny: 

1. Pro výstavbu v plochách průmyslové výroby a skladování prověřit možnost realizace vestavěných 

podlažích v halovém objektu, při zachování konstrukční výšky staveb halového charakteru do 10 m 

nad terénem. 

Změna podmínek prostorového uspořádání v ploše výroby – Vp: „ve stávajících a návrhových 

plochách se připouští výstavba dvoupodlažních staveb s maximálně 4 m konstrukční výšky podlaží a 

jednopodlažních staveb halového charakteru do 10 m nad terén.  

Změna prověří úpravu podmínky prostorového uspořádání: „ve stávajících a návrhových plochách 

se připouští výstavba dvoupodlažních staveb s maximálně 4 m konstrukční výšky podlaží a staveb 

halového charakteru do 10 m nad terénem. Halový objekt může zahrnovat i vnitřní vestavěná podlaží 

s různými nároky na užitnou výšku prostoru“.  

2. Pro individuální výstavbu rodinných domů v zastavitelných plochách prověřit možnost 

podmíněného napojení nové výstavby na stávající účelové komunikace. 

Změna podmínek využití v zastavitelných plochách: „napojení nové výstavby na místní komunikační 

síť, v odůvodněných případech na účelovou komunikaci“.    

3. V lokalitě „Na horce“ v místě VKP Horka na pozemcích p.č.567/1 (část pozemku v sousedství 

pozemku p. č. 563, cca 2000 m2, napojení na ulici Sportovní) prověřit možnost změny Os – plochy 

občanského vybavení - sport a využití volného času na Ov – plochy občanského vybavení veřejná 

správa, školství a výchova, kultura z důvodu umístění mateřské školy. 

4. Bude provedena aktualizace vymezení zastavěného území obce (vč. úpravy vymezení již 

realizované dopravní a technické infrastruktury), bude provedena aktualizace územního plánu 

Hradčany uvedením ÚP do souladu s PÚR ČR, ZÚR JMK, včetně upřesnění širších vztahů, bude 

zajištěn soulad s ÚAP ORP a ÚAP JMK a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

a s požadavky zvláštních právních předpisů. 

  

Návrh usnesení: 

- Zastupitelstvo obce Hradčany rozhodlo o pořízení Změny č. II ÚP Hradčany v k. ú. Hradčany u 

Tišnova dle § 6 odst.6) písm. b) zákona 183/2006 Sb. v platném znění, a schvaluje pořízení Změny 

č. II Územního plánu dle § 55a odst.1) zákona 183/2006 Sb. v platném znění – zkrácený postup 

pořizování změny územního plánu.  

 

 



- Změnu č. II ÚP Hradčany bude pořizovat Obecní úřad Hradčany dle odst.2) zákona č.183/2006 Sb. 

v platném znění s osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle 

§ 24 odst.1) zákona 183/2006 Sb. v platném znění Ing. Michaelou Hlaváčkovou (zvláštní odborná 

způsobilost dle zákona č. 312/2012 Sb. v územním plánování č. 800023762 vydaná Ministerstvem 

vnitra ČR).  

 

- Zastupitelstvo obce Hradčany určuje starostku paní Ludmilu Špačkovou dle § 6 odst. 5) písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, aby spolupracovala jako určený zastupitel s pořizovatelkou 

při projednávání Změny č. II ÚP Hradčany.  

 

- Zastupitelstvo obce Hradčany rozhodlo o ukončení spolupráce s MěÚ Tišnov, odbor územního 

plánování na Změně č. II ÚP Hradčany. Změnu č. II ÚP Hradčany bude pořizovat Obecní úřad 

Hradčany dle odst. 2) zákona č. 2 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění s osobou splňující 

kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst.1) tohoto zákona. 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9. bylo schváleno. 

 

BOD 10.) Vznik DSO - KTS Ekologie  

Přílohou byly předloženy dokumenty – Zakládací smlouva DSO Technické služby KTS EKOLOGIE, 

příloha k zakladatelským dokumentům DSO KTS EKOLOGIE, Společenská smlouva společnosti s 

ručením omezeným, Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným a Příloha č. 1 k 

zakládající smlouvě Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE pro schválení  vstupu Obce 

Hradčany do nově vznikajícího  dobrovolného svazku obcí - DSO KTS EKOLOGIE. Na minulém 

zasedání zastupitelstva obce dne 27. 4. 2022 byl paní Kvanďuchovou (zástupkyní společnosti KTS 

Ekologie s.r.o.), přednesen a zdůvodněn záměr společnosti založit DSO KTS EKOLOGIE, který se 

stane jedniným společníkem KTS EKOLOGIE s.r.o., s tím že veškeré potřebné dokumety budou 

předloženy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce: 

A. Schvaluje vstup Obce Hradčany jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí KTS 

EKOLOGIE se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO   dosud nepřiděleno, zakládaného 

za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového 

hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací.    

Obec Hradčany se stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem 

Zakládající smlouvy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou Stanovy 

Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a splacením vstupního členského příspěvku 

50 000,- Kč, na který bude započítána úhrada za převod podílu obce ve společnosti KTS 

EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. 

B. Schvaluje vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši 

50 000,- Kč. 

C. Schvaluje převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 

664 84 Zastávka, IČO :283 10 942 na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE 

za cenu odpovídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.  s tím, 

že na pohledávku obce ve výši 50 000,- Kč za převod podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE 

s.r.o. bude započten závazek obce uhradit vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku 

obcí KTS EKOLOGIE.    



D. Bere na vědomí znění Zakládající listiny DSO a Stanov DSO upravujících poměry v DSO.   

E. Pověřuje starostku Ludmilu Špačkovou k tomu, aby učinila za Obec Hradčany jako člena DSO 

KTS EKOLOGIE   veškeré související úkony, zejména podpis zakládající listiny Dobrovolného 

svazku obcí KTS EKOLOGIE a zastupováním obce na členské schůzi Dobrovolného svazku 

obcí KTS EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.  

F.  Pověřuje starostku Ludmilu Špačkovou k tomu, aby učinila za Obec Hradčany, jako společníka 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO: 283 10 942 

veškeré úkony, zejména podpis smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. 

za Obce Hradčany na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE.  

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 

 

 

BOD 11) RŮZNÉ 

Bod 11.1. Obecní lesy 

Starostka seznámila zastupitele se situací v obecních lesích, kde obec vlastní cca 30ha lesů, některé 

naše plochy lesa napadl kůrovec nebo stromy zejména borovice uschly vlivem sucha. 

V loňské roce se těžilo na Sokolí cca 300m3 a na Stráži cca 900m3 dřeva. Na Stráži se kácely suché 

borovice, část byla prodána a některé byly pouze rozřezány na menší kusy a ponechány na místě. 

Zájem o samovýrobu dřeva byl minimální. Po obchůzce s panem Lančou, naším lesním revírníkem 

bylo dohodnuto, že bude dobré zbavit se zbývající dřevní hmoty pomocí drtiče a předal kontakt na 

provozovatele těchto strojů. Vzhledem k velké vytíženosti takového stroje musela starostka 

rozhodnout o pronajmu drtiče a využít nabízený termín práce s tímto strojem již na dnešní den a 

případně ještě další dny. Cena 1 hodiny práce drtiče stojí cca 3.500,-Kč a ještě cena obsluhy a 

dopravy. Předpokládaná cena úklidu lesní plochy na Stráži činí částku cca 90.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu úklidu lesní plochy na Stráži v celkové ceně cca 90.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11.1. bylo schváleno. 

 

 

Bod 11.2. Tyjátr Fest 

Přílohou byl předložen dopis organizačního týmu festivalu TyJáTR FEST paní Miriam Jedličkové, 

manažerky DSO Tišnovsko o připravovaném festivalu, který se bude konat v pátek dne 9. září 2022 v 

obci Kuřimské Jestřabí a vyvrcholí v sobotu dne 10. září 2022 v obci Lomnička. Naše obec se do 

tohoto nevýdělečného projektu zapojuje účastí vystoupením našich žen – taneční skupina Hr.Ladies. 

Starostka navrhla podpořit finančním darem ve výši 4.000,-Kč členky skupiny, a to na kostýmy, 

přípravu a dopravu na vystoupení.     

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na účast na festivalu TyJáTr FEST dle návrhu. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11.2. bylo schváleno. 

 

 



Bod 11.3. Stavba -  Kulturní dům – dozor stavby BOZP  

Přílohou byl předložen návrh cenové nabídky na výkon koordinátora BOZP další etapy stavby – 

“Stavební úpravy kulturního domu”, firmou BOZP A STAVBY s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, 

619 00 Brno. Tato firma zpracuje Plán BOZP a bude provádět službu dozoru bezpečnosti a ochrany 

zdraví a práce. Cena plánu BOZP je 7.260,-Kč a cena za službu dozoru je 9.680,-Kč/měsíc po dobu  

trvání stavby.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy BOZP A STAVBY s.r.o., se sídlem Bohunická 

133/50, 619 00 Brno dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11.3. bylo schváleno. 

 

 

Bod 11.4. Návrh na pojmenování lokality za zahradami  

Starostka seznámila zastupitele s podnětem a žádostí vlastníků pozemků plochy Z1 za zahradami s 

návrhem pojmenování nově vzniklé ulice “Zahradní”. Zastupitelé se po proběhlé diskusi shodli na 

pojmenování lokality za zahradami na pracovním názvu “Zahradní”. O konečném pojmenování ulice 

se rozhodne až bude ulice skutečně vybudovaná. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek za pojmenování lokality za zahradami na pracovní název 

“Zahradní”. 

  

 

Bod 11.5. Reklamní plochy 

Starostka seznámila zastupitele s tím, že na pozemcích v majetku obce u obce Čebín jsou postaveny 

dva billboardy. Šetřením zjistila, že jeden patří panu Kevinu Babičkovi, kterého vyzvala k doložení 

dokumetů povolujících umístění billboardu. Panem Babičkou byl dodán sken dokumentu z roku 2002, 

kterým mu bylo povoleno umístění billboard za podmínky doložení souhlasů s umístěním ze strany 

DI Brno a povolením od MěÚ Tišnov-stavebního úřadu. Žádné takové dokumenty nebyly dodány, a 

proto starostka navrhla odvolání souhlasu z roku 2002 a projednání s panem Babičkou případné nové 

smlouvy za adekvátních podmínek. Další billboard vlastní pan Jiří Audy, kterého starostka vyzvala k 

jednání ve věci dalšího umístění této reklamní plochy. Ze strany obce musí být případné pronájmy 

pozemků nebo jejich částí ošetřeny zveřejněnými záměry pronájmů ploch. 

Zastupitelstvo pověřuje starostku k provedení potřebných úkonů ve věci napravení stavu umístěných 

billboardů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání souhlasu s umístěním billboardu a pověřuje starostku k 

provedení potřebných úkonů ve věci napravení stavu umístěných billboardů. 

 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 11.5. bylo schváleno. 

 

 

Bod 11.6. Zpráva o kontrole hospodaření a účetnictví MŠ Hradčany 

Přílohou byla předložena Zpráva o kontrole hospodaření a účetnictví MŠ Hradčany za rok 2021 

provedená finančním výborem za účasti ředitelky MŠ a účetní obce.   



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření a účetnictví MŠ Hradčany za rok 

2021. 

 

BOD 12) Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 předložila Miroslava Pavlíčková. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro   6  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 12. bylo schváleno. 

 

 

BOD 13) Diskuse 

Vydání občasníku HRADČAŇÁK – léto 2022 – o úvodník byla požádána paní PharmDr. Jitka 

Veličková a uzávěrka příspěvků byla dohodnuta na 24. 6. 2022. 

Starostka seznámila zastupitele, že letos se nekonalo tradiční hradčanské šermování, ale skupina 

historického šermu pod vedením  pana Junce připravila na konec prázdnin veřejný trénink šermování 

pro děti a rodiče na Horce. 

Starostka navrhla termín příštího zasedání na pondělí 27. 6. 2022 v 18:00 hodin. 

 

 

BOD 14)    Závěr  

Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 

20:20 hodin.  

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 5. 2022   

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

 

  Ludmila Špačková    dne:                                       

    starostka obce    

 

 

 

 

 

Martina Štouračová Dis.   dne:               Petr Malásek   dne:  

         ověřovatel                        ověřovatel 


