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Zápis č. 24 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště 

konaného dne 26. října 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program zasedání: 

  

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady obce 

3. Schválení zřizovací listiny MŠ – přizpůsobení po novele zákona č. 477/2008 Sb.  

4. Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi obcí a Pardubickým krajem  

5. Projednání převodu pozemku mezi KAB Invest, s. r. o. a obcí (p. p. č. 571/53  

v k. ú. Staré Hradiště) 

6. Projednání žádosti o možnosti využití parkoviště před restaurací „Hradišťanka“ 

7. Výstavba sociálního zařízení pro zaměstnance obce 

8. Inventarizace 2009 – jmenování komisí 

9. Různé 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

    

 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 17 hodin starosta obce Ing. Miroslav Čepčář. Přivítal 

všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva  

a zasedání je schopné se usnášet. Poté přednesl program 24. zasedání, proti kterému nebyly 

vysloveny námitky. Dále předložil návrh na složení návrhové komise a ověřovatele zápisu. 
 

Návrhová komise: Josef Teplý a Ing. Jiří Mokošín 
Hlasování k návrhové komisi:   pro 9, proti 0, zdržel 0 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Vrátil a Pavel Blažek 
Hlasování k ověřovatelům zápisu: pro 9, proti 0, zdržel 0 

Zapisovatelem ze zasedání byl určen místostarosta Václav Janovský. 

 

Zápis z 23. zasedání byl předložen 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 Schválení zřizovací listiny MŠ – přizpůsobení po novele zákona č. 477/2008 Sb. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo jednomyslně Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce 

s názvem Mateřská škola, Staré Hradiště (viz příloha) s účinností od 1. listopadu 2009. 
Hlasování k bodu 3:  pro 9, proti 0, zdržel 0 
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K bodu 4 Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi obcí a Pardubickým krajem  
 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo bezúplatný převod pozemků mezi obcí  

a Pardubickým krajem: 

-Ve prospěch Pardubického kraje p. p. č. 591/12 v k. ú. Staré Hradiště, 

dále spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 pozemku p. č. 791/12 o výměře 8 m
2
  

v k. ú.  Brozany nad Labem. 

-Ve prospěch obce p. p. č. 954/20, 954/23, 954/28, 964/2, 964/3, 982/4, 982/5, 

954/21, 964/4, 954/22 v k. ú. Staré Hradiště. 

Zastupitelstvo dále pověřilo starostu podpisem smlouvy týkající se výše 

uvedených pozemků.  
Hlasování k bodu 4:  pro 9, proti 0, zdržel 0 

 

K bodu 5 Projednání převodu pozemku mezi KAB Invest, s. r. o. a obcí (p. p. č. 571/53  

v k. ú. Staré Hradiště) 

 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavření darovací smlouvy na nemovitost  

p. p. č.571/53 v k. ú. Staré Hradiště s podmínkou, že bude odstraněna závada 

související s odvodněním komunikace firmou KAB Invest. Po odstranění závady 

pověřuje ZO starostu podpisem této smlouvy. 
Hlasování k bodu 5:  pro 9, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 6 Projednání žádosti o možnosti využití parkoviště před restaurací 

„Hradišťanka“ 

 

Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku firmy ENTERIA  na úpravu parkoviště před restaurací 

Hradišťanka z důvodu navrhovaného zákazu nákladních automobilů s čímž ZO zásadně 

nesouhlasí. Parkoviště zůstává nadále veřejné. Grafický návrh fy ENTERIA viz příloha. 
Hlasování k bodu 6:  pro 9, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 7 Výstavba sociálního zařízení pro zaměstnance obce 

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Protokolem o pravidelné kontrole BOZP a PO, který 

mimo jiné konstatuje, že zaměstnancům obce chybí sociální zařízení, jako jsou šatny, WC  

a umývárna se sprchou, což odporuje povinnostem zaměstnavatele, které jsou stanoveny jak 

v Zákoníku práce, tak v NV 361/2007 Sb. Obec se tak vystavuje nebezpečí postihu ze strany 

státních orgánů. Dále bylo zjištěno, že objekt užívaný jako dílna pro údržbu obce v Brozanech 

nemá kolaudační rozhodnutí, čímž je užíván v rozporu s platnou legislativou a nemůže být 

proto zapsána na list vlastnictví obce. Starosta upozornil zastupitele na fakt, že ZO schválilo 

v rozpočtu na rok 2009 částku 500.000 Kč na vybudování sociálního zařízení pro 

zaměstnance u budovy OÚ ve Starém Hradišti. Dále informoval o vydání územního souhlasu 

a souhlasu s provedením stavby a o výběrovém řízení na danou stavbu. Nejnižší nabídnutá 

cena ve výběrovém řízení je 849.408 Kč. ZO se nedokázalo shodnout na tom, zda započít 

s danou výstavbou či nikoliv. Starosta dal hlasovat o započetí výstavby sociálního zařízení 

v roce 2009 a dokončení v roce 2010. 
Hlasování k bodu 7:  pro 3, proti 0, zdržel 6 
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K bodu 8 Inventarizace 2009 – jmenování komisí 

  

Starosta informoval ZO o jmenování jednotlivých inventarizačních komisí, a to: 

Předseda OIK: Šárka Jacková 

Předsedové DIK: Mgr. Eva Škodová, Josef Teplý a Václav Janovský 

Členové DIK:  Ing. Jiří Mokošín, Pavel Blažek, Josef Malíř, Lubomír Vondra  

a Petr Mára 

 

K bodu 9 Různé 

 

Starosta navrhl vyvěšení záměru na prodej pozemku p. p. č. 519/5 v k. ú. Staré 

Hradiště. S daným návrhem ZO souhlasilo. 
Hlasování k vyvěšení záměru:  pro 8, proti 0, zdržel 0 (p. Vrátil nehlasoval) 

V 18.10 hod. se omluvil ze zasedání Josef Malíř z důvodu nástupu na služební cestu. 

P. Vrátil se dotazoval, zda ZO je seznámeno s přítomností cituji: „bordelu“ (veřejného domu) 

ve Starém Hradišti a vyjádřil svůj nesouhlas s danou provozovnou. Dále upozornil na to, že dá 

podnět pro neplatnost koupě pozemku pod budoucí autobusovou zastávkou, která je budována 

ve spolupráci s obcí Ráby. Poté vyslovil svůj názor, že převod nevyčerpané dovolené a její 

následné proplacení schvaluje ZO, nikoliv RO. Také se dotazoval na výši odměn ZO dle 

nařízení vlády č. 20/2009 Sb. a upozornil na fakt, že jejich výši schvaluje ZO. 

 

K bodu 10 Diskuse 

 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

 

K bodu 11 Závěr 

 

Starosta obce požádal návrhovou komisi o přečtení souhrnu usnesení, poté poděkoval 

přítomným za účast a v 18.30 hod. 24. zasedání Zastupitelstva obce ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:  Janovský Václav 

 

Ověřovatelé:  Pavel Vrátil a Pavel Blažek 

 

Starosta:  Ing. Čepčář Miroslav 

  

 

 


