Zápis č. 23
ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště
konaného dne 26. srpna 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti
Přítomni: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Zpráva o činnosti Rady obce
Pojmenování ulic č. 5, 6 a 12 ve Starém Hradišti
Poţární řád obce
Úprava rozpočtu obce
Zateplení MŠ ve Starém Hradišti
Různé
Diskuse
Závěr

Zasedání zastupitelstva zahájil v 18 hodin starosta obce Ing. Miroslav Čepčář. Přivítal
všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatoval, ţe je přítomno 13 členů zastupitelstva
a zasedání je schopné se usnášet. Poté přednesl program 23. zasedání, proti kterému nebyly
vysloveny námitky. Dále předloţil návrh na sloţení návrhové komise a ověřovatele zápisu.
Návrhová komise: Mgr. Eva Škodová a Dana Králíková
Hlasování k návrhové komisi:

pro 13, proti 0, zdržel 0

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mokošín a Stanislav Poddaný
Hlasování k ověřovatelům zápisu:

pro 13, proti 0, zdržel 0

Zapisovatelem ze zasedání byl určen místostarosta Václav Janovský.
Zápis z 22. zasedání byl předloţen k nahlédnutí. Námitky k danému zápisu nebyly vzneseny.
K bodu 2 Zpráva o činnosti Rady obce
Zprávu o činnosti Rady obce přednesl místostarosta Václav Janovský (viz příloha).
K bodu 3 Pojmenování ulic
Zastupitelstvo obce schválilo pojmenování ulic č. 5, 6 a 12 ve Starém Hradišti (viz mapa)
následovně:
ulice č. 5
„Nová“
Hlasování k ulici č. 5:

ulice č. 6

„Sluneční“

Hlasování k ulici č. 6:

ulice č. 12

pro 11, proti 0, zdržel 2
pro 12, proti 0, zdržel 1

„K Parku“

Hlasování k ulici č. 12:
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K bodu 4 Požární řád obce
Zastupitelstvo schválilo nový Poţární řád obce Starého Hradiště jako obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009 (viz příloha).
Hlasování k bodu 4:

pro 13, proti 0, zdržel 0

K bodu 5 Úprava rozpočtu obce
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření obce Staré Hradiště č. 8 (viz příloha).
Hlasování k bodu 5:

pro 13, proti 0, zdržel 0

V rámci úpravy rozpočtu bylo odsouhlaseno vybudování parkovacího pruhu podél
komunikace II/324 v Hradišti na Písku dle projektové dokumentace Ing. Jiřího Stránského.
Hlasování k parkovacímu pruhu:

pro 13, proti 0, zdržel 0

K bodu 6 Zateplení MŠ ve Starém Hradišti
Starosta obce informoval o zpracování a podání ţádosti na poskytnutí dotace z Operačního
programu ţivotního prostředí, prioritní osa 3 na projekt „Zateplení MŠ ve Starém Hradišti“.
Zastupitelstvo obce poté odsouhlasilo zařazení investiční akce „Zateplení MŠ ve Starém
Hradišti“ do rozpočtového výhledu na rok 2010.
Hlasování k bodu 6:

pro 13, proti 0, zdržel 0

K bodu 7 Různé
Ţádost fy ADAM PRVNÍ o předběţný souhlas se záměrem výstavby fotovoltaické
výrobny elektřiny v lokalitě P1 (viz územní plán obce) ve Starém Hradišti.
Zastupitelstvo odmítlo daný bod projednat z důvodu chybějících podkladů, které měly
být zaslány zastupitelům v daném termínu před zasedáním.
Starosta obce informoval o ţádosti p. Šedivého o navrácení pozemku p. č. 519/5
v k. ú. Staré Hradiště (p. Šedivý poţadoval v ţádosti o nevytváření kopií). Vzhledem
k faktu, ţe daný pozemek byl obci darován v roce 1941, doporučuje ZO pořídit k dané
situaci právní rozbor.
Místostarosta obce informoval o Sdruţení obcí pod Kunětickou horou, kterého je obec
Staré Hradiště členem. Konstatoval, ţe předseda sdruţení Ing. Pavel Kohout nesvolal
v tomto roce řádnou schůzi přesto, ţe byl k tomuto kroku několikrát vyzván členy
sdruţení. Poté přednesl zprávu revizora účtu Sdruţení obcí pod Kunětickou horou.
Dále informoval o pořízení měřičů rychlosti, na které byla získána dotace ze Svazku
obcí pod Kunětickou horou. Dané měřiče budou umístěny v Hradišti na Písku. Starém
Hradišti a Brozanech. Vzhledem k tomu, ţe měřiče jsou pouze dva, budou na daná
místa přemisťovány v určitých intervalech.
Zastupitelstvo obce uloţilo Finančnímu výboru sestavit rozpočtový výhled obce
Starého Hradiště s termínem do 4. 11. 2009.
Hlasování k rozpočtovému výhledu:

pro 13, proti 0, zdržel 0

Zastupitelstvo obce dále odsouhlasilo zúţení místní komunikace p. p. č. 966/22
v k. ú. Staré Hradiště (cesta k Srchu) tak, aby byla neprůjezdná pro osobní automobily.
Hlasování k zúžení komunikace:
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K bodu 8 Diskuse
Dotaz od občanů: Bylo by moţné umístit do křiţovatky u čp 218 ve Starém Hradišti zrcadlo,
nebo odstranit strom, který zabraňuje výhledu do křiţovatky? Místostarosta odpověděl, ţe se
daným problémem bude zabývat.
K bodu 9 Závěr
Starosta obce poţádal návrhovou komisi o přečtení souhrnu usnesení, poté poděkoval
přítomným za účast a v 19.57 hod. 23. zasedání Zastupitelstva obce ukončil.

Zapsal:

Janovský Václav

Ověřovatelé: Ing. Jiří Mokošín a Stanislav Poddaný
Starosta:

Ing. Čepčář Miroslav
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