
Zápis č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Hradčany 

ze dne 30. 1. 2023 v 18:00 hodin. 
 

Přítomno:      7           zastupitelů 

Omluveni:     0            

Hosté:                                 

Občanů:        1              

___________________________________________________________________ 

Program: 

1.  Zahájení  
2 .  Zapůjčení obrazů od Johana Bartoše 

3 .  Dotace od Jihomoravského kraje a EU 

4 .  Různé 

5 .  Rozpočtové opatření 1/2023 

6 .  Diskuse 

7. Závěr 
 

Starostka všechny přivítala a navrhla změnu programu důvodem je schválení smlouvy o 
spolupráci se Svazkem VAK Tišnovsko, a to takto 

 

1 .   Zahájení  
2 .  Zapůjčení obrazů od Johana Bartoše 

3 .  Dotace od Jihomoravského kraje a EU 

4 .  Smlouva o spolupráci, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

5 .  Různé 

6 .  Rozpočtové opatření 1/2023 

7 .  Diskuse 

8. Závěr 
 

a dále za zapisovatelku navrhla: Miroslavu Pavlíčkovou a za ověřovatele: PharmDr. Jitku Veličkovou 
a Ing. Milana Sáblíka. 
 

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

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti    0    Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 
 

 

BOD 2.) Zapůjčení obrazů od pana Mgr. Johana Bartoše 

Přílohou byla předložena Nájemní smlouva o pronájmu obrazů mezi Obcí Hradčany a Mgr. Johanem 

Bartošem, kde předmětem nájmu je dočasné užívání obrazů za účelem vystavení v interiéru budovy 
Kulturního domu v Hradčanech do 30. 8. 2023 za celkovou cenu 8.000,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitesltvo obce bere na vědomí předloženou Nájemní smlouvu o pronájmu obrazů mezi Obcí 
Hradčany a Mgr. Johanem Bartošem. 

 



BOD 3.) Dotace od Jihomoravského kraje a EU 

Starostka seznámila zastupitele o stavu výzev o dotace na akce – komunikaci Horka podat u MMR, 

opravu hřiště na Sádku – podpora regionů u ČEZ, dále pak zkusit dotaci na opravu hřiště u MŠ a 
cyklostezky u OPŽP, a dále ITI Brněnská oblast….  
V proběhlé diskusi sdělil ing. Milan Sáblík, že prodiskutovával s panem Radkem Pavlíčkem – radním 
Jmkraje , že kraj poskytuje dotaci na akce budování sociálního bydlení. Vzhledem k financování již 
probíhajících a rozpracovanovaných akcí není tato možnost v současnosti aktuální.  
  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace u Jmkraje, MMR + MFČR, ČEZ, ITI Brněnská 
oblast, OPŽP. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3. bylo schváleno. 
 

BOD 4.) Smlouva o spolupráci Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

Přílohou byl předložen návrh Smlouvy “Hradčany – oprava ulice Horka” mezi Obcí Hradčany a 
Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, předmětem této 
smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci 
stavby “Hradčany – oprava ulice Horka”. Zastupitelstvo obce jmenovalo zástupce za obec, který se 
bude všech následných jednání zúčastňovat, a to Ludmilu Špačkovu.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu “Hradčany – oprava ulice Horka” mezi Obcí Hradčany a 
Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, dle předloženého 
návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti   0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4. bylo schváleno. 
 

BOD 5.) Různé  

Bod 5.1. Cenové nabídky a možnosti oprav  veřejného hřište na Sádku a  dětského hřiště u  

MŠ Hradčany. 

Přílohami byly předloženy cenové nabídky od společnosti Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 

Kuřim, která se specializuje na dětská hřiště, dále pak od firmy Tewiko systems, s.r.o., která hřiště na 

Sádku stavěla a starostka oslovila ještě další firmy, a to firmu Bonita a Monotrend, Ti ale sdělili, že 
opravy by měla provést firma, která hřiště na Sádku vybudovala, a že nemají zájem. Další firma 

Hřiště8D se ani neozvala.  Ještě měla dodat cenovou nabídku na opravu hřiště u MŠ firma Saiko 

(původně Sarah associety), která hřiště u MŠ budovala, zatím nabídku neposlali.  Po proběhlé diskusi 
bylo rozhodnuto, že oprava hřiště u MŠ bude provedena v malém nejnutnějším rozsahu, neboť cenové 
nabídky dle představ paní ředitelky jsou v podstatě zcela novým hřištěm, a to v cenové relaci od 355 
tisíc do 395 tisíc a toto nové hřiště nyní budovat nebudeme. Na opravu herních prvků na hřišti na 
Sádku byla vybrána firma Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim za cenu cca 73.000,-Kč. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu herních prvků na hřišti na Sádku od firmy 
Alestra s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 5.1. bylo schváleno. 



 

Bod 5.2. Zadávací podmínky – kompletní rekonstrukce ulice Horka 

Přílohou byly předloženy návrhy – Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace pro akci 

“Hradčany – oprava ulice Horka”. Smlouvy o dílo budou zpracovány ve spolupráci ze Svazkem 
vodovodů a kanalizací Tišnovsko, a to z důvodu, že celá stavba je spojena se Svazkem vodovodů a 
kanalizací, který bude v předmětné komunikaci měnit vodovodní řad a bude  řídit celé výběrové řízení. 
Naše zapojení do celé akce bude podílením se na nákladech spojených s výběrovým řízením, a dále na 

společném TDI a pod. Podíl spoluúčasti na zadávací dokumentaci bude řešen 50% obec, 50% Svazek 
VAK Tišnovsko a následně 1/3 Svazek VAK Tišnovsko a 2/3 obec Hradčany. Pro nové veřejné 
osvětlení na ulici Horka včetně sloupů musí obec vypsat výběrové řízení a také starostka zajistí podání 
žádosti o  dotaci, pokud bude nějaký vhodný titul vyhlášen.  
Zastupitelstvo ukládá starostce zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby “Veřejné osvětlení ulice 
Horka a ulice Sportovní”. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení akce “Horka – oprava ulice 

Horka” dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti    0  Zdrželi se  1 

Usnesení č.5.2.  bylo schváleno. 

 

 

Bod 5.3. Znalecký posudek – vykácení lesa na Stráži 
Zastupitelstvu byl předložen originál znaleckého posudku č. položky 1682-89/2022 od znalce ing. Jana 

Sebery, Ph.D., bytem Rybářská 819/18, 603 00 Brno, který byl vypracován z důvodu vykácení stromů 
na Stráži ze sousedního lesního pozemku při kácení kůrovcového porostu v majetku obce. Poškození 
vlastníci p. č. 2120 v k.ú. Drásov manželé H. doručili obci svůj vypracovaný dokument o vzniklé škodě. 
Tento dokument nedostatečně prokazoval skutečné vykácení stromů, a proto byl požádán odborník na 
posuzování trvalých porostů a škod vzniklých v trvalých porostech, o vypracování znaleckého posudku 
v předmětné věci vzniklé škody na lesním porostu manželů H.. Starostka sdělila, že posudek předala 
právnímu zástupci JUDr. Pavlu Štembrokovi, který nás v této kauze škodní události zastupuje. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí znalecký posudek č. 1682-89/2022 a postup ve věci škody na lesním 
porostu v k.ú. Drásov.  
 

 

Bod 5.4. Kiosková trafostanice U Sádku 

Místostarosta Petr Malásek seznámil zastupitele s postupem prací za zahradami, kde by v místě 

sloupové trafostanice u hřiště Sádek měla být vybudována, ze strany společnosti EG.D., nová kiosková 
trafostanice. Vhledem k tomu, že v daném místě není tolik prostoru, budou jěště provedena další měření 
pro posouzení  umístění kioskové trafostanice za starou ve stejné místě.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí skutečnosti okolo umístění kioskové trafostanice za zahradami u 

hřiště Sádek.  

 

 

 



 

BOD 6) Rozpočtové opatření č. 1/2023 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 předložila Miroslava Pavlíčková. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 dle předloženého návrhu. 
 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti    0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 6. bylo schváleno. 
 

 

BOD 7) Diskuze 

- Ve věci ulice Čebínské a jeho převzetí od ÚZSVM sdělila starostka, že se čeká na další krok od 
ÚZSVM. 

- Dalšími přílohami je zápis z jednání stavební komise, dále info sběru oděvů za rok 2022 a 

výsledky celoplošné deratizace v rámci obce Hradčany. 

- PharmDr. Jitka Veličková seznámila zastupitele s návrhem uspořádat srazy seniorů v KD, neboť 
při setkávání se s jubilanty, dostává právě takové návrhy a senioři by uvítali takovou možnost 
se setkávat. 

- Dne 4. února 2023 proběhnou tradiční ostatky. 

- Dne 12. února proběhne tradičn dětský maškarní Karneval. 
- Vydání Hradčaňáku bude směřováno na 20.3.2023.  
- Dne 1.4.2023 se bude konat take již tradiční soutěž pálenek z ovoce – Ovocný košík.  
- Starostka poděkovala ing. Milanu Sáblíkovi za uspořádání akce – Kolaudace Kuturního domu 

v Hradčanech dne 22. 1. 2023. 
 

Další zasedání zastupitelstva na 20. 2. 2023 v 18:00 hodin. 

 

 

BOD 8)    Závěr  
Starostka poděkovala za účast na jednání zastupitelstva obce a ukončila zasedání v 19:55 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 2. 2023 

 

Zapisovatelka: Miroslava Pavlíčková 

 

 

 

Ludmila Špačková   dne:                                        

    starostka obce  

 

 

PharmDr.Jitka Veličková, dne:     Ing. Milan Sáblík, dne: 

             ověřovatel                ověřovatel  

       


