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Zápis č. 26 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště 

konaného dne 10. března 2010 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. 10 ve Starém Hradišti 

4. Schválení pojmenování ulice v nové zástavbě v osadě Psinek 

5. Úprava rozpočtu (rozpočtové opatření č. 1) 

6. Vyřazení majetku obce 

7. Úhrada ztráty hospodářského výsledku MŠ Staré Hradiště 

8. Projednání ţádosti o koupi obecních pozemků p. č. 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 

103/10 a 103/11 a směnu pozemku p. č. 103/4 za 644/4 vše v k. ú. Brozany  

nad Labem 

9. Projednání trvalého a dočasného záboru pozemků 937/1 a 937/2 v k. ú. Staré Hradiště 

10. Schválení otevření úvěru u ČS a. s. pro financování zateplení MŠ ve Starém Hradišti 

11. Informace o podané ţádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci  

„Oprava místních komunikací a chodníků“ 

12. Delegování zástupce obce Staré Hradiště na „Valnou hromadu společnosti VaK 

Pardubice a. s. a VaK Chrudim a. s.“ 

13. Různé 

14. Diskuse 

15. 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. Ze zasedání se omluvila pí Zelinková. Poté přednesl 

program 26. zasedání, proti kterému byly p. Vrátilem vysloveny námitky. Dle jeho tvrzení 

bylo zasedání Zastupitelstva obce svoláno dne 3. 3. 2010, coţ není v souladu se zákonem, 

jelikoţ nebyla dodrţena 7 denní lhůta. „Dle zák. 128/2000 Sb. § 93 ods. 1 Obecní úřad 

informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 

Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva 

obce, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým“. Dále navrhl 

doplnění programu zasedání o delegování zástupce obce na valnou hromadu Vodovodů  

a kanalizací Pardubice a Chrudim. Návrh na doplnění programu byl Zastupitelstvem přijat 

jednohlasně. V 18.12 hod se dostavil 14. člen ZO. 

 

 

Starosta obce předloţil návrh na sloţení návrhové komise a ověřovatele zápisu. 
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Návrhová komise:  Ing. Jiří Mokošín a Petr Mára 
Hlasování k návrhové komisi:   pro 14, proti 0, zdržel 0 

Ověřovatelé zápisu:  Hana Niklová a Stanislav Poddaný 
Hlasování k ověřovatelům zápisu: pro 14, proti 0, zdržel 0 

Zapisovatelem ze zasedání byl určen místostarosta Václav Janovský. 

 

Zápis z 25. 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 Schválení pojmenování ulice č. 10 ve Starém Hradišti 

 

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

ZO vybíralo z následujících návrhů: Okruţní, Vinařská, 8. Míle a Ořechová. 
Hlasování k bodu 3:  pro 14, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 4 Schválení pojmenování ulice v nové zástavbě v osadě Psinek 
 

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

ZO vybíralo z následujících návrhů: Luční, Větrná a Václava Vondry. 
Hlasování k bodu 3:  pro 14, proti 0, zdržel 0 

 

19.39 hod. se omluvila ze zasedání pí Jacková. 

 

K bodu 5 úprava rozpočtu (rozpočtové opatření č. 1) 

 

Místostarosta obce přednesl úpravu rozpočtu (viz příloha). ZO schválilo jednohlasně 

rozpočtové opatření č. 1. 
Hlasování k bodu 5:  pro 13, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 6 Vyřazení majetku obce 

 

Místostarosta přednesl návrh na vyřazení majetku obce dle předloţeného soupisu (viz příloha) 

a jeho následnou likvidaci ve Sběrném dvoře v Čeperce. ZO tento návrh odsouhlasilo 

jednohlasně. 
Hlasování k bodu 6:  pro 13, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 7 Úhrada ztráty hospodářského výsledku MŠ Staré Hradiště 
 

ZO jednohlasně zamítlo ţádost ředitelky MŠ Staré Hradiště o úhradu ztráty hospodářského 

výsledku roku 2009 (viz příloha). Dále ZO uloţilo Radě obce, aby na základě § 166, odst. 5, 

písm. a) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) navrhla odvolání Bc. Hitkové z funkce 

ředitelky MŠ pro porušení a neplnění povinností vyplývajících z vykonávané funkce. 
Hlasování k bodu 7:  pro 13, proti 0, zdržel 0 
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K bodu 8 Projednání žádosti o koupi obecních pozemků v Brozanech 

 

Starosta přednesl ţádost (viz příloha) o koupi obecních pozemků p. č. 103/5, 103/6, 103/7, 

103/8, 103/9, 103/10 a 103/11 v k. ú. Brozany nad Labem a připomněl, ţe Rada obce 

doporučila ZO prodej uvedených pozemků. Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru 

na prodej výše uvedených pozemků za nejniţší nabídkovou cenu danou znaleckými posudky 

na jednotlivé pozemky. 
Hlasování k bodu 8 vyhlášení záměru na prodej:  pro 13, proti 0, zdržel 0 

 

Dále ZO schválilo směnu pozemku p. č. 103/4 za 644/4 v k. ú. Brozany nad Labem 

s finančním vyrovnáním. 
Hlasování k bodu 8 směna pozemku:   pro 13, proti 0, zdržel 0 

 

 

K bodu 9 Projednání trvalého a dočasného záboru pozemků 937/1 a 937/2 v k. ú.  

Staré Hradiště 

 

ZO schválilo vydání souhlasného stanoviska s umístěním stavby „I/36 Pardubice, Trnová – 

Fáblovka – Dubina“ na pozemcích p. č. 937/1 a 937/2 v k. ú. Staré Hradiště za podmínky 

zachování průjezdnosti na krajskou komunikaci dle přílohy a pověřilo starostu podepsáním 

souhlasu vlastníka pozemku k uvedené stavbě. 
Hlasování k bodu 9:  pro 13, proti 0, zdržel 0 
 

 

K bodu 10 Schválení otevření úvěru u ČS a. s. pro financování zateplení MŠ  

ve Starém Hradišti 

 

Starosta obce informoval o přidělené dotaci z Operačního programu ţivotního prostředí (viz 

příloha) na zateplení budovy MŠ Staré Hradiště. Celkové výdaje na projekt jsou ve výši 

2.931.531 Kč, z toho 973.595 Kč tvoří přidělená dotace. 

P. Vrátil se vyjádřil k danému bodu v tom smyslu, ţe pokud se dobře pamatuje, tak ZO 

schválilo pouze finance na zpracování projektu. O ţádosti na dotaci nebylo v ZO diskutováno. 

Dle jeho slov mělo ZO nejprve schválit ţádost a poté financování formou úvěru. Starosta 

sdělil, ţe ZO jiţ o daných záleţitostech jednalo na minulých zasedáních. Místostarosta jeho 

slova podpořil a uvedl, ţe starosta byl pověřen jednáním o úvěru na uvedenou akci a navrhl 

tuto skutečnost dokladovat kontrolou předešlých zápisů. Starosta obce přednesl vyjednané 

podmínky úvěru u České spořitelny. P. Vrátil zhodnotil schválení úvěru na zateplení MŠ jako 

„troufalost“. Starosta upozornil, ţe moţnost získání dotace na zateplení byla poslední, jelikoţ 

další výzvy z OPŢP nebudou vyhlášeny a připomněl, ţe ţádosti musely být podány ve velice 

krátkém termínu a ne všem ţadatelům bylo z nadměrného mnoţství ţádostí vyhověno. Také 

zmínil časovou náročnost a úsilí vynaloţené k podání ţádosti. Poté vyzval k hlasování  

o schválení úvěru od České spořitelny na zateplení budovy MŠ ve Starém Hradišti. 
Hlasování k bodu 10:  pro 2, proti 5, zdržel 6 
Po hlasování p. Vrátil připomněl existenci stavebního povolení na stavbu nové sedlové 

střechy nad budovou MŠ. Dle jeho slov jiţ mohla být tato střecha postavena. 

P. Teplý navrhl výměnu oken, topných kotlů a zateplování budovy neprovádět. 
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K bodu 11 Informace o podané žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci  

„Oprava místních komunikací a chodníků“ 

 

Starosta připomněl výstavbu nových chodníků ve Starém Hradišti a Hradišti na Písku. 

Vzhledem k faktu, ţe v Hradišti na Písku nebyl opraven úsek od křiţovatky u restaurace  

U Nouzů směrem k Srchu a Kunětické hoře z finančních důvodů, byla podána v tomto roce 

ţádost o dotaci na výše uvedenou část chodníků u Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SFDI). Celkové náklady akce jsou předpokládány na 2.177.950 Kč, z toho spoluúčast obce 

tvoří 681.950 Kč. V souvislosti s tímto návrhem zmínil zprávu o činnosti Rady obce, která se 

zabývala stíţností občanů na uvedený úsek, kde je pohyb pěších ohroţen ze strany silničního 

provozu z důvodu chybějících chodníků a dále jsou zde občané obtěţováni nadměrným 

hlukem.  

P. Vrátil reagoval na danou situaci tím, ţe je třeba na uvedenou akci doloţit majetkoprávní 

vyrovnání na všech stavbou dotčených parcelách, které jsou předmětem ţádosti o poskytnutí 

příspěvku od SFDI. „Tam bude určitě dokládána nějaká dohoda, tak jako byla doložena 

dohoda na tuhletu akci, tady na tu dlouhou“. Údajně mu bylo sděleno na SFDI, ţe to bylo 

doloţeno smlouvou o podmínkách provedení stavby uzavřenou dne 6. 3. 2009 mezi 

Pardubickým krajem a obcí Staré Hradiště. Dotázal se, jak je moţné, ţe o uvedené smlouvě 

ZO nevědělo. Dále pokračoval slovy, „že není jasné, za jakých podmínek, zda si chodníky 

budeme opravovat, zda je budeme udržovat, zda jsme nenacpali peníze do pozemků kraje, 

v čím to bude majetku, atd.“  

Starosta odpověděl, ţe oprava bude probíhat stejným způsobem jako oprava předchozí. 

Pozemky budou v majetku Pardubického kraje do doby ukončení stavby, poté budou 

geometricky zaměřeny a následně převedeny do majetku obce.  

P. Vrátil se opět dotázal, proč smlouva o podmínkách provedení stavby nebyla projednána 

v ZO.  

Starosta reagoval, ţe p. Vrátil neustále předsouvá věci dávno vyřešené.  

Místostarosta konstatoval, ţe bez souhlasu ZO by uvedená smlouva nemohla být v ţádném 

případě podepsána.  

P. Vrátil vyslovil nesouhlas s podanou ţádostí, protoţe na prosincovém zasedání se o ţádosti 

nejednalo.  

P. Poddaný se vyjádřil k ceně na danou akci, která se mu zdá neúměrně vysoká. K jeho 

názoru se připojila také pí Králíková.  

Místostarosta připomněl, ţe uvedená oprava byla schválena jako celek jiţ v minulém roce  

a z důvodu finanční náročnosti se dodatečně odstoupilo od opravy diskutovaného úseku. 

Nejde tedy o novou akci, jak prezentuje p. Vrátil, ale o pokračování opravy místních 

chodníků. Vyhlášením výzvy SFDI je moţnost celkovou akci dovést do finálního konce.  

P. Poddaný upozornil na to, ţe jsou obce, které si chodníky dláţdí samy. Také poukázal na to, 

ţe je mnoho nezaměstnaných.  

Starosta upřesnil, ţe cena za uvedenou akci není konečná, jelikoţ bude nutné uskutečnit 

výběrové řízení.  

P. Poddaný odvětil, ţe cena v tom případě bude ještě vyšší a povaţuje ji za „hanebnost“.  

P. Vrálil opět kritizoval podání ţádosti o dotaci.  

Starosta uvedl, ţe ţádost musela být podána do 20. 2. 2010. 

Místostarosta konstatoval, ţe ZO se v tomto roce koná poprvé a podání ţádosti povaţuje za 

správné.  

Starosta se dotázal ZO, zda v případě přidělení dotace na opravu chodníků můţe jednat  

o úvěru s Českou spořitelnou ve výši 700.000 Kč za předpokladu, ţe nebude moţné danou 

akci financovat z rozpočtu obce. Poté vyzval ZO k hlasování. 
Hlasování k bodu 11:  pro 6, proti 0, zdržel 7 
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K bodu 12 Delegování zástupce obce Staré Hradiště na „Valnou hromadu společnosti 

VaK Pardubice a. s. a VaK Chrudim a. s.“ 

 

Zastupitelstvo obce delegovalo starostu Ing. Miroslav Čepčáře zástupcem obce Staré Hradiště 

na Valnou hromadu VaK Pardubice a. s. a VaK Chrudim a. s., která se uskuteční v roce 2010. 

Přesné datum bude doplněno. 
Hlasování k bodu 12:  pro 13, proti 0, zdržel 0 
 

 

K bodu 13 Různé 

 

Místostarosta navrhl na základě uskutečněného krajského auditu, který upozornil na nečinnost 

kontrolního výboru, pověřit tento výbor kontrolou, kterou poţadovala Rada obce jiţ na  

22. zasedání ZO dne 3. 6. 2009, a to financování kanalizace Staré Hradiště – Hrobice obcí 

Staré Hradiště. ZO na svém 11. zasedání dne 28. 11. 2007 uznalo závazek a dohodu  

o splacení dluhu vůči Sdruţení obcí pod Kunětickou horou na doplacení účelové půjčky na 

danou kanalizaci ve výši 797 000 Kč. Celková výše půjčky pro Sdruţení byla 3 997 000 Kč 

s roční úrokovou sazbou 2%. Podíl z půjčky pro obec Staré Hradiště činil 2 238 320 Kč. Výše 

závazku by měla být v této výši + úroky.  Rada obce poţaduje prověřit podklady k platbám 

týkajících se splátek úvěru, zejména se soustředit na podklady potřebné k daným transakcím 

(např. smlouva o úvěru, uznání závazku atd.) 

Dále poţadovala přezkoumání zástavních smluv č. 04160111-Z ze dne 30. 9. 2002  

a č. 04160111-Z1 ze dne 11. 7. 2003 sepsané mezi Státním fondem ţivotního prostředí České 

republiky a obcí Staré Hradiště, týkajících se zástavy nemovitého majetku obce. Rada 

doporučuje zkontrolovat, zda nemovitosti uvedené ve smlouvách byly odsouhlaseny ZO 

k zástavě a zda byl starosta obce pověřen podpisem daných smluv. 

Místostarosta dále navrhl pověřit kontrolní výbor kontrolou oprávněnosti výplat bývalého 

starosty p. Vrátila a bývalé místostarostky pí Zelinkové z důvodu uskutečněných výplat nad 

zákonem schválený rámec.  

P. Vrátil danou situaci okomentoval slovy „že primátoři a všichni tyhle ti řekli, přece se 

nebudeme doprošovat Rady o nějaký odměny, takže před Svazem měst a obcí se udělalo to, že 

byly fixní, nebo ne fixní, ale stanoveno přesně zákonem měsíční odměna a nebylo možný 

 a má pravdu, že není možný v současný době starostovi a místostarostovi dát odměnu, ale 

taky mu není co krátit a tenkrát to bylo.“  

Starosta přednesl připomínku p. Pavla Vondry o rozšíření územního plánu (ÚP)  

o p. p. č. 140/1 v k. ú. Staré Hradiště. Dle stavebního zákona ÚP obce schválený před  

1. 1. 2007 musí být do 31. 12. 2015 dle uvedeného zákona upraven, jinak pozbývá platnosti. 

Do uvedeného data lze přijímat podněty k úpravě ÚP. Dále informoval o darovací smlouvě na 

komunikaci a pozemek s firmou KAB invest, kterou do dnešního dne nepodepsal z důvodu 

zástavního práva dané komunikace a pozemku u České spořitelny ve výši 123.000.000 Kč.  

Po domluvě se zástupcem dané firmy by toto zástavní právo mělo být vyřešeno do konce 

měsíce května. Také informoval o uskutečněném auditu, při kterém nebyly zjištěny ţádné 

chyby a nedostatky. 

Připomínka pí Ţampachové ke špatnému stavu kanálových vpustí na komunikaci od kruhové 

křiţovatky směrem k poště, které jsou propadlé pod úroveň vozovky. Projíţdějící vozidla, 

která vpustě přejíţdějí, způsobují značné otřesy. Pí Ţampachová ţádá o sníţení rychlosti na 

40 km/hod.  
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Starosta odpověděl, ţe o problému ví a jiţ byla podána ţádost na VaK Pardubice k odstranění 

nedostatku. 

Mgr. Škodová upozornila na problém „Srchovské silnice“, kde je zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel, přesto zde motoristé zákaz nerespektují, čímţ ohroţují chodce a cyklisty. 

ZO jiţ odsouhlasilo zúţení v místě mostku, které zatím nebylo uskutečněno.  

Starosta konstatoval, ţe dle vyjádření Odboru dopravy je moţno zúţení provést pouze za 

předpokladu osvětlení daného místa. Osvětlení bude moţné realizovat po vybudování VO 

v dané lokalitě. Starosta upozornil na kontrolu dané komunikace Policií ČR, která mimo jiné 

kontroluje stání vozidel na chodnících v obci.  

Mgr. Škodová navrhla umístění retardérů na této komunikaci. 

 

 

K bodu 15 Závěr 

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

přítomným za účast a ve 21.31 hod. 26. zasedání Zastupitelstva obce ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:  Václav Janovský  

 

Ověřovatelé:  Hana Niklová a Stanislav Poddaný 

 

Starosta:  Ing. Miroslav Čepčář  

  

 

 


