Obec Staré Hradiště
Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště
tel.č.: 466 415 695 | e-mail: starosta.starehradiste@seznam.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 12 Zastupitelstva obce Staré Hradiště
konané dne 18. 3. 2020 v venkovní prostor Obecního úřadu ve Starém Hradišti od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání:

17.00 - 17.40 hod.

Přítomno:

8

Omluveni:

7 Bartoš, Kotrčová, Králík, Němečková, Poddaný, Pospíšil, Kacetl

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Miroslav Čepčář

Zapisovatel*:

Václav Janovský

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Markéta Čermáková, Ing. Alena Štilijanovová
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
blok 1-1

Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitele
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Projednání a schválení smlouvy o dílo
5. KSC - Změnový list č. 5
6. Cenová nabídka na zpracování i nteriéru KSC
7. Záměr na pronájem a provozování
8. Různé
Starosta obce přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a jeden člen s mándátem zatupitele
obce. Určil ověřovatele zápisu, a to Mgr. Markétu Čermákovou, Ing. Alenu Štilijanovou a návrhovou komisi
Ing. Tomáše Weinzettla. Poté přednesl program zasedání, který byl oproti původnímu návrhu zredukován
pouze na důležité body (původní program viz příloha). Vyčlenění finančních prostředků na boj proti
virové nákaze SARS CoV-2. Řešení výstavby KSC spojené s finanční ztrátou obce (70 tis. Kč týdne) v důsledku
nepřijatých opatření. Oznámil rezignaci člena ZO Ing. Radka Zavadila. Dále rezignaci náhradníků pana Petra
Kovárníka a pana Jana Mikuly. Poté ustanovil mandátovou komisi a vyzval pana Petra Rouba (člena
s mandátem zastupitele obce Staré Hradiště) ke složení slibu člena zastupitele obce. Po složení slibu
bylo hlasováno o navrženém programu, který byl jednomyslně schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje Program zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 39/12/2020 bylo schváleno.
Přílohy:
pozvánka_ZO_12

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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blok 1-2

Rezignace na funkci zastupitele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí rezignaci na funkci zastupitele Ing. Radka Zavadila, p.
Petra Kovárníka a p. Jana Mikuly.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

2. Složení slibu zastupitele obce
Starosta ustanovil mandátovou komisi ve složení: Ing. Pavlína Jedličková a Ladislav Beran. Poté vyzval pana
Petra Rouba, který získal mandát zastupitele obce Staré Hradiště ke složení slibu
zastupitele. Po ověření mandátu složil pan Petr Roub slib zastupitele obce Staré Hradiště „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejich občanů a řídit se Ústavou České republiky.“ svým podpisem a prohlášením, „slibuji“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště bere na vědomí Složení slibu zastupitele obce Staré Hradiště pana
Petra Rouba podle § 69 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Rozpočtové opatření č. 2
Místostarosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2 (viz příloha). Oproti původnímu návrhu bylo
zredukováno pouze na vyčlenění prostředků pro boj s virovou nákazou SARS CoV-2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 40/12/2020 bylo schváleno.
Přílohy:
RO č.2

4. Projednání a schválení smlouvy o dílo
Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo výši ceny (3 397 840,07 Kč) za výstavbu "Kulturní a
společenské centrum - změna účelu užívání NP na restauraci" a pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou
MARHOLD, a. s., která bude obsahovat sankce za nedodržení termínu zhotovení a záruky a další oddíly
smlouvy, které budou adekvátní se smlouvou o dílo na výstavbu KSC.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje výši ceny (3 397 840,07 Kč) za výstavbu "kulturní a
společenské centrum - změna účelu užívání NP na restauraci" a pověřuje starostu podpisem smlouvy
MARHOLD, a. s, která bude obsahovat sankce za nedodržení termínu zhotovení a záruky, které budou
adekvátní se smlouvou o dílo na výstavbu KSC.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 41/12/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

5. KSC - Změnový list č. 5
Zastupitelsvo obce projednalo a následně schválilo změnový list č. 5 stavby KSC, týkající se výstavby

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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parkoviště u hlavní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje změnový list č. 5 stavby KSC Staré Hradiště.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 42/12/2020 bylo schváleno.
Přílohy:

6. Cenová nabídka na zpracování interiéru KSC
Starosta seznámil s cenovou nabídkou na zpracování interiéru KSC Staré Hradiště. Po diskuzi k tomuto bodu
bylo dohodnuto, že budou zajištěny další nabídky pro porovnání.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

7. Záměr na pronájem a provozování
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo vyhlášení záměru na pronájem a provozování sálu a přilehlých
prostor budoucího KSC ve Starém Hradišti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje vyhlášení záměru na pronájem a provozování sálu a
přilehlých prostor budoucího KSC ve Starém Hradišti.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 43/12/2020 bylo schváleno.

8. Různé
blok 8-1

Dezinfekce obecních budov
V rámci omezení výskytu koronaviru projednalo Zastupitelstvo obce a následně schválilo případnou dezinfekci
obecních budov, herních prvků a mobiliáře. Postup bude konzultován s odbornou firmou provádějící dezinfekci.
Tato služba bude také nabídnuta bezplatně TJ Sokol Staré Hradiště pro dezinfekci fotbalových kabin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště schvaluje případnou dezinfekci obecních budov, herních prvků
a mobiliáře.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 44/12/2020 bylo schváleno.
blok 8-2

Námitka p. Vrátila
P. Vrátil ze Starého Hradiště vznesl námitku ohledně mandátové komise. Dle jeho názoru hlasovalo
o mandátové komisi pouze 7 členů zastupitelstva obce a celé zasedání je tak neplatné.
Starosta obce sdělil, že o mandátové komisi nebylo hlasováno, neboť mandátovou komisi ustanovil. Zasedání je
tak platné.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Ing. Weinzettl poté vyhledal a přednesl příslušnou pasáž zákona o ustanovení mandátové komise a potvrdil tak
tvrzení starosty obce.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

9. Závěr
Návrhhová komise přednesla souhrn přijatých usnesení a poté starosta obce zasedání ZO ukončil.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé:

Starosta:

Mgr. Markéta Čermáková ............................................................

Ing. Alena Štilijanovová

............................................................

Ing. Miroslav Čepčář

............................................................

Místostarosta: Václav Janovský

............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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