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Zápis č. 25 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště 

konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program zasedání: 

  

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti Rady obce 

3. Schválení pojmenování ulice č. 3 ve Starém Hradišti 

4. Schválení prodeje a ceny obecního pozemku p. č. 519/5 v k. ú. Staré Hradiště 

5. Schválení bezúplatného převodu spojovací techniky, dodávkového auta FIAT 

DUCATO a dýchací techniky v počtu 4 ks od HZS Pardubického kraje 

6. Inventarizace 2009 – jmenování a schválení likvidační komise 

7. Úprava rozpočtu (rozpočtové opatření č. 12) 

8. Projednání a schválení rozpočtového výhledu do 31. 12. 2012 

9. Projednání a schválení rozpočtu na r. 2010 

10. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 – o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

11. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 – o poplatku  

za komunální odpad 

12. Schválení zřizovací listiny JPO (jednotky požární ochrany) obce 

13. Projednání a schválení oddělení a vytyčení pozemků (2 m široký pruh podél 

komunikace) v osadě „Psinek“ – darovací smlouvy 

14. Různé 

15. Diskuse 

16. Závěr 

 

    

 

Zasedání zastupitelstva zahájil v 18 hodin starosta obce Ing. Miroslav Čepčář. Přivítal 

všechny přítomné a dle prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva  

a zasedání je schopné se usnášet. Poté přednesl program 25. zasedání, proti kterému nebyly 

vysloveny námitky. Dále předložil návrh na složení 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:  Šárka Jacková a Lubomír Vondra 
Hlasování k ověřovatelům zápisu: pro 13, proti 0, zdržel 0 

Zapisovatelem ze zasedání byl určen místostarosta Václav Janovský. 

 

Zápis z 24. zasedání byl předložen k nahlédnutí. Námitky k danému zápisu nebyly vzneseny. 

 

18.08 – příchod 14. člena ZO 
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K bodu 2 Zpráva o činnosti Rady obce 

 

Zprávu o činnosti Rady obce přednesl místostarosta Václav Janovský (viz příloha). 

 

 

K bodu 3 Schválení pojmenování ulice č. 3 ve Starém Hradišti 

 

Zastupitelstvo obce schválilo na základě návrhu občanů název dané ulice, a to „Jasmínová“. 

ZO vybíralo z následujících návrhů: Trávníky, Na Rovince, Jasmínová, Západní a Větrná 
Hlasování k bodu 3:  pro 14, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 4 Schválení prodeje a ceny obecního pozemku p. č. 519/5 v k. ú. Staré Hradiště 
 

Zastupitelstvo obce schválilo prodejní cenu 50 Kč/m
2
 pozemku 519/5 v k. ú. Staré Hradiště  

a pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.  
Hlasování k bodu 4:  pro 12, proti 0, zdržel 2 

 

 

K bodu 5 Schválení bezúplatného převodu spojovací techniky, dodávkového auta FIAT 

DUCATO a dýchací techniky v počtu 4 ks od HZS Pardubického kraje 

 

Velitel JPO obce p. Pavel Kmoníček vysvětlil Zastupitelstvu důvod převodu uvedené 

techniky. ZO poté schválilo bezúplatný převod spojovací techniky, dodávkového auta FIAT 

DUCATO a dýchací techniky v počtu 4 ks od HZS Pardubického kraje. 
Hlasování k bodu 5:  pro 14, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 6 Inventarizace 2009 – jmenování a schválení likvidační komise 

 

Starosta obce předložil návrh na složení likvidační komise, a to: Helena Lacušová, Jindřich 

Richter a Josef Teplý. ZO tento návrh schválilo. 
Hlasování k bodu 6:  pro 13, proti 0, zdržel 1 

 

 

K bodu 7 Úprava rozpočtu (rozpočtové opatření č. 12) 

 

Místostarosta obce přednesl návrh na úpravu rozpočtu (rozpočtové opatření č. 12 viz příloha). 

K danému návrhu nebyly vzneseny připomínky a ZO jej schválilo. 
Hlasování k bodu 7:  pro 12, proti 0, zdržel 2 

 

 

K bodu 8 Projednání a schválení rozpočtového výhledu do 31. 12. 2012 

 

Předsedkyně FV Šárka Jacková přednesla návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2012, 

který ZO schválilo. Rozpočtový výhled viz příloha. 
Hlasování k bodu 8:  pro 11, proti 0, zdržel 3 
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K bodu 9 Projednání a schválení rozpočtu na r. 2010 

 

Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtu na rok 2010. Konstatoval, že návrh rozpočtu byl 

zveřejněn na úřední desce dne 30. 11. 2009. Vůči návrhu byly přijaty následující změny: 

pol. 4112 (příjem) byla povýšena z původních 103.400 Kč na 433.200 Kč 

par. 2321 (výdaj) byl povýšen z původních 12.102.000 Kč na 12.411.800 Kč 

par. 3429 (výdaj) byl povýšen z původních 40.000 Kč na 60.000 Kč. 

Návrh a schválený rozpočet viz příloha. 
Hlasování k bodu 9:  pro 10, proti 2, zdržel 2 
 

 

K bodu 10 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 – o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

 

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 (viz příloha). 
Hlasování k bodu 10:  pro 13, proti 0, zdržel 1 
 

 

K bodu 11 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 – o poplatku  

za komunální odpad 

 

Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 (viz příloha). 
Hlasování k bodu 11:  pro 14, proti 0, zdržel 0 
 

 

K bodu 12 Schválení zřizovací listiny JPO (jednotky požární ochrany) obce 

 

Zastupitelstvo obce schválilo zřizovací listinu JPO obce (viz příloha). 
Hlasování k bodu 12:  pro 14, proti 0, zdržel 0 
 

 

K bodu 13 Projednání a schválení oddělení a vytyčení pozemků (2 m široký pruh podél 

komunikace) v osadě „Psinek“ – darovací smlouvy 

 

Starosta obce objasnil situaci týkající se výstavby kanalizace v osadě Psinek. Dne 24. 9. 2008 

se uskutečnilo v budově OÚ ve Starém Hradišti společné jednání s majiteli pozemků, které 

budou dotčeny uvedenou stavbou. Byl zde dohodnut bezúplatný převod těchto pozemků v šíři 

cca 2 m od asfaltové komunikace.  

Dále informoval, že smlouvy o budoucí smlouvě darovací jsou již podepsány. Zastupitelstvo 

odsouhlasilo oddělení a vytyčení pozemků (2 m široký pruh podél komunikace v osadě 

„Psinek“ (z pozemků p. č. 146/4, 152, 166, 169/1,169/2, 185/2, 185/3, 188, 204/1) a pověřilo 

starostu uzavřením darovacích smluv. 
Hlasování k bodu 13:  pro 14, proti 0, zdržel 0 
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K bodu 14 Různé 

 

Místostarosta upozornil ZO na informaci JUDr. Poláčka týkající se hasičské zbrojnice 

v Hradišti na Písku a dlužnice obce paní Lenky Břeňové. 

Starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny 

závažné chyby a nedostatky.  

Poté navrhl revokaci usnesení č.24/08, čl. III, bod 5 – rozpočet na r. 2009 a následné nové 

znění: schvaluje rozpočet na r. 2009, rozpočtový schodek bude kryt přebytkem hospodaření 

z minulých let a dlouhodobým úvěrem. 
Hlasování k revokaci rozpočtu 2009:  pro 12, proti 0, zdržel 1 (1 člen mimo zasedací místnost) 

Dále navrhl revokaci usnesení č.27/09 čl. II, bod 1 závěrečný účet obce za rok 2008,  

a to bez výhrad a následné nové znění: schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2008,  

a to bez výhrad. 
Hlasování k revokaci závěrečného účtu:  pro 12, proti 0, zdržel 1 (1 člen mimo zasedací místnost) 

Z důvodu administrativní chyby navrhl doplnění usnesení č. 27/09 čl. II, bod. 5 – zřízení 

autobusové zastávky „Brozany – Ráby“ – společné rovné financování s obcí Ráby  

o „schvaluje koupi pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brozany nad Labem o výměře 150 m
2
 za cenu 

400Kč/m
2
 {(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  (druhou polovinu kupuje obec Ráby)}  

a starostu pověřuje uzavřením této smlouvy“. 
Hlasování k doplnění usnesení:   pro 9, proti 1, zdržel 4  

 

P. Vrátil na minulém, tedy 24. zasedání, ZO poukazoval na tzv. veřejný dům (e-klub) ve 

Starém Hradišti. Na základě jeho dotazu bylo uskutečněno místní šetření, o kterém podal 

informaci starosta obce. Také informoval o vystěhování nájemce p. Skokana z obecního bytu 

v čp 185 ve Starém Hradišti z důvodu dluhu na nájemném a vyhlášení nového záměru na 

pronájem uvolněného bytu.  

Ve 20.02 hod. se omluvil ze zasedání p. Blažek. 

Starosta podal návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. 571/53 v k. ú. Staré Hradiště  

o výměře 7517 m
2
 do vlastnictví obce Starého Hradiště. Daný pozemek se nachází pod 

komunikací v ulici Na Hledíku. ZO daný návrh odsouhlasilo a pověřilo starostu uzavřením 

darovací smlouvy. 
Hlasování k bezúplatnému převodu pozemku: pro 10, proti 0, zdržel 3  

 

 

K bodu 15 Diskuse 

 

Starosta informoval o schůzi Sdružení obcí pod Kunětickou horou, která se konala 15. 12. 

2009 v obci Libišany. Na programu byl jediný bod, a to volba nového předsedy, kterým byl 

jednohlasně zvolen místostarosta obce Starého Hradiště Václav Janovský. 

P. Mára se dotázal, zda byl konzultován projekt ohledně opravy chodníků v Hradišti na Písku. 

Dotaz se týkal rozdílných výšek obrub podél komunikace (Pravá strana směrem na Hradec 

Králové je podstatně vyšší než levá). Daný dotaz by měl směřovat na projektanta, nebo na 

SÚS Pardubického kraje. 

Dotaz z řad občanů: Na Psinku jsou někým vypouštěny odpadní vody do dešťové kanalizace, 

která ústí do strouhy. Bude obec požadovat od vlastníků nemovitostí, kteří se nenapojí na 

nově vybudovanou kanalizaci potvrzení o likvidaci odpadních vod? Starosta odpověděl, že 

potvrzení o likvidaci odpadních vod bude vyžadováno. 
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K bodu 16 Závěr 

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

přítomným za účast a ve 20.22 hod. 25. zasedání Zastupitelstva obce ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:  Janovský Václav 

 

Ověřovatelé:  Šárka Jacková a Lubomír Vondra 

 

Starosta:  Ing. Čepčář Miroslav 

  

 

 


