
Zápis 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne  12.12.2022 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:      7           zastupitelů 

Omluveni:     0            

Hosté:                                 

Občanů:        0              

___________________________________________________________________ 

Program: 

1.  Zahájení 
2 .  Rozpočet obce Hradčany pro rok 2023 

3 .  Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2023 

4 .  Inventarizace majetku pro rok 2023 – příkaz a plán 

5 .  Dodatek ke smlouvě – outdoor akzent s r.o. 

6 .  Návrh na vyřazení drobného majetku 

7 .  Různé 

8 .  Rozpočtové opatření 11/2022 

9 .  Diskuse 

10 .  Závěr 

 

Starostka všechny přítomné přivítala a navrhla změnu programu, a to následovně: 
 

1.  Zahájení 
2 .  Rozpočet obce Hradčany pro rok 2023 

3 .  Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2023 

4 .  Inventarizace majetku pro rok 2023 – příkaz a plán 

5 .  Dodatek ke smlouvě – outdoor akzent s r.o. 

6 .  Návrh na vyřazení drobného majetku 

7 .  Příspěvek pro Mikroregion Čebínka 

8 .  Nájemní smlouva Myslivecký spolek Sentice 

9 .  Různé 

10 .  Rozpočtové opatření 11/2022 

11 .  Diskuse 

12 .  Závěr 

 

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

Libora Ivánka 

 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně změnu programu a za zapisovatelku Miroslavu Pavlíčkovou 
a za ověřovatele: Martinu Štouračovou, DiS., a Libora Ivánka 

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

 

BOD 2.) Rozpočet obce Hradčany pro rok 2023 
Návrh rozpočtu obce Hradčany na rok 2023 byl řádně vyvěšen, a to od 25. 11. 2022 dosud. Rozpočet na rok 
2023, kde závaznými ukazately jsou paragrafy, byl navržen vyrovnaný v částkách příjmů a výdajů 12 801 000,-

Kč. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Hradčany pro rok 2023 jako vyrovnaný v příjmech a výdajích v 
částce 12 801 000,-Kč. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 
 

BOD 3.) Rozpočet MŠ Hradčany pro rok 2023 

Přílohou byla předložena žádost paní ředitelky Bc. Ivety Hájkové o čerpání rezervního fondu v roce 
2022 ve výši 54 487,70Kč.   
Dále pak byl přílohou zastupitelstvu předložen návrh rozpočtu mateřské školy pro rok 2023, který je 
sestavený jako vyrovnaný v příjmech a výdajích v částce 2 605 000,-Kč. Příspěvek obce Hradčany na provoz 
mateřské školy je v rozpočtu pro rok 2023 v částce 300 000,-Kč. Návrh rozpočut byl řádně vyvěšený od 25. 

11. 2022 dosud.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod rezervního fondu do rozpočtu Mateřské školy Hradčany v částce 
54 487,70Kč. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3.1. bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Hradčany pro rok 2023 jako vyrovnaný v 

příjmech a výdajích v částce 2 605 000,-Kč. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3.2. bylo schváleno. 
 

BOD 4.) Inventarizace majetku pro rok 2022 - příkaz a plán 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno v příloze s příkazem starostky obce k provedení inventur k 
31.12.2022 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 2022 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  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5.) Dodatek ke smlouvě – outdoor akzent s r.o. 

Přílohou byl předložen Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 06. 2022 mezi obcí Hradčany a 
firmou outdoor akzent s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63 140 00 Praha 4, kde se jedná o změnu 
termínu výplaty nájemného  z původně 15.7. na 15.6.. Ostatní body nájemní smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 06. 2022 mezi obcí Hradčany 
a firmou outdoor akzent s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63 140 00 Praha 4, dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro   7  Proti    00  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5. bylo schváleno. 
 

 

BOD 6.) Návrh na vyřazení drobného majetku  

Přílohou byl předložen návrh na vyřazení dlouhodobého drobného majetku – DDHM z účtu 028 v 
celkové částce 66 215,57Kč.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení dlouhodobého drobného majetku – DDHM z účtu 028 v 
celkové částce 66 215,57Kč dle předloženého návrhu.   
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
 

 

BOD 7.) Příspěvek pro Mikroregion Čebínka 

Níže výpis ze zápisu shromáždění starostů DSO Mikroregion Čebínka: 
Starosta obce Všechovice požádal o proplacení části nákladů spojených s pořádáním setkání členských obcí 
Mikroregionu, které se v roce 2022 konalo právě ve Všechovicích. 
Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje proplacení nákladů na pořádání setkání členských 
obcí Mikroregionu Čebínka, které se v roce 2022 konalo ve Všechovicích. Obec Všechovice přefakturuje 
mikroregionu náklady ve výši 32.000,- Kč a mikroregion tyto náklady uhradí. 
Hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

K zajištění finančních prostředků na úhradu nákladů na setkání členských obcí a na vyplacení odměny 
předsedovy bylo třeba schválit mimořádný příspěvek od obcí. 
Přijaté usnesení: Shromáždění starostů schvaluje mimořádný členský příspěvek obcí ve výši 10.000,- 
Kč. Členské obce jej uhradí do 30. 11. 2022. 
Mimořádný členský příspěvek pro DSO Mikroregion Čebínka ve výši 10.000,-Kč musíme také schválit.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný členský příspěvek pro DSO Mikroregion Čebínka ve výši 
10.000,-Kč.  
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 7. bylo schváleno. 
 

 

BOD 8.) Nájemní smlouva s Mysliveckým sdružením Sentice 

Starostka seznámila zastupitele, že starosta Honebního společenstva Sentice pan Ota Baďuřík navrhl 
zvýšení cena za užívání lesů pro účely honitby z 218,-Kč na 436,-Kč pro roky 2023 – 2033.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pronájem honitby pro roky 2023 – 2033 v částce 436,-Kč/rok.  
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 8. bylo schváleno. 



 

 

BOD 9.) RŮZNÉ  

Bod 9.1. Změna v rozvozu obědů pro seniory 

Přílohou byl předložen dopis obcím, které využívají služby rozvozu obědů do obce prostřednictvím 
pečovatelské služby CSS Tišnov. V návaznosti na významné změny, které zahájil Krajský úřad 
Jihomoravského kraje ve struktuře poskytování pečovatelských služeb, nebude možné v případě 
dovozu pouze obědů toto považovat za pečovatelskou službu, ale bude to služba správní a bude I 
nadále vykonávána pracovnicemi CSS Tišnov. Vzhledem k tomu již nebude tato služba osvobozena 
od DPH jak tomu bylo dosud, ale bude již za nedotovanou cenu. . 
Naše obec každému seniorovi přispívá na obědy částkou 400,- Kč. V letočním roce za období 01-

11/2022 to byla částka 42 800,-Kč a využívá ji 13 občanů. 

Na tuto službu nemá nárok každý. Musí splnit určité podmínky: trvalý pobyt v Hradčanech, věk 70+ 
včetně nebo invalidní důchod III.stupně, krátkodobá neschopnost – handicap – vždy posuzuje 
odborník CSS Tišnov. Od 1. 1. 2023 – lze využít i jiných vývařoven s rozvozem občanům, ale vždy 
by měly být dodrženy výše uvedené podmínky. Příspěvek na obědy ve výši 400,-Kč nebude zvýšen. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu systému dopravy a účtování dovozu obědů pro seniory v 
obci v příštím roce.  
  
Bod. 9.2.  Schválení sociálního příspěvku potřebným občanům pro rok 2022  

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na sociální příspěvek potřebným občanům dle stanovených 
kritérií pro rok 2022 v celkové částce 57.900,- Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje sociální příspěvek potřebným občanům dle stanovených kritérií pro rok 
2022 dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 9.2. bylo schváleno. 
 

Bod. 9.3.  Demontáž amplionů obecního rozhlasu v obci   

Starostka seznámila zastupitele s dokončením montáže nového bezdrátového rozhlasu po obci v rámci 
akce “Protipovodňové opatření v obci Hradčany”, s tím že je již hotovo, musí se jen vyladit 
reproduktory při hlášení – dobrá slyšitelnost a posílání sms. Dále bude potřeba demontovat staré 
ampliony a dráty rozvodu rozhlasu. Tyto práce budou provedeny v příštím roce a provede je pan 
Jaroslav Filouš, který disponuje plošinou a provádí opravy veřejného osvětlení.     
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení akce “Protipovodňové opatření v obci Hradčany” a 
demontáž starého rozhlasu v obci.   
 

BOD 10) Rozpočtové opatření č. 11/2022 

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2022 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 10. bylo schváleno. 



 

 

BOD 11) Diskuze 

- Starostka seznámila zastupitele s novým harmonogramem obecních akcí a svozu odpadů pro 

rok 2023, který bude součástí posledního vydání hradčaňáku. 
- Starostka seznámila zastupitele s tím, že se ozvala zástupkyně Komerční banky zda nemáme  

zájem uložit volné finanční prostředky na termínovaný vklad, po diskusi zatím nebudeme vázat 
finanční prostředky.  

- Starostka oznámiůa zastupitelům, že na příští zasedání zastupitelstva pozve Ing. Jana Morongu 

ze Svazku vodovodů a kanalizací, který se minulého zastupitelstva nezúčastnil z důvodu 
nemoci. 

Nejbližší chystané akce: - Silvestrovské setkání na Návsi od 22:00 hodin. 

                            -  4. února 2023 Ostatky s pochováváním basy  
 

 

 

 

BOD 11)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání v 19:30 hodin a 

navrhla termín dalšího zasedání na pondělí 23. 1. 2023 v 18 hodin.  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2022. 

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková   dne:                                        

    starostka obce  

 

 

 

 

Martina Štouračová, Dis., dne:     Libor Ivánek, dne: 

             ověřovatelka               ověřovatel  

       


