Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 14/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 20. 12. 2019 v místnosti staré pošty Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný,
Vladimír Svoboda, Radomír Štindl, Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Nepřítomni: Ing. Lucie Pospíšilová (omluvena)
Přítomni občané:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:
Program:

3
18:04 hodin
19:35 hodin

1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Projednání smlouvy věcného břemene plynovodní přípojka Loubalovi
5) Dohoda o splátkách dluhu Novotná - Vodovodní přípojka ke stavební parcele paní Novotné
6) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko na rok 2020
7) Schválení rozpočtového opatření č. 16
8) Různé – na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14; 15 - kamna hřiště
9) Závěr
K bodu 1) Zahájení
Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce Marian Fiedler. Konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva. Vyzval k možnému doplnění. Program
nebyl dále doplněn.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce schvalují takto navržený program.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval splnění všech bodů
a informoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen a podepsán.
K bodu 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Vojmíra Křupku a Radomíra Štindla.
Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Marian Fiedler, ověřovatelé budou Mgr. Vojmír
Křupka a Radomír Štindl.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4) Projednání smlouvy věcného břemene plynovodní přípojka Loubalovi.
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské
zařízení (plynovodní přípojka Kristýna a Martin Loubalovi). Obec Malé Hradisko je
vlastníkem služebného pozemku parcely č.153/23 do které je plynovodní přípojka uložena a
to včetně jejich součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 2,34 m.
Smlouva je uzavírána se společností GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o.
Věcné břemeno je úplatné a to formou jednorázové úhrady v navrhnuté ceně ve výši 1 000,Kč vč. DPH. Smlouva vedena pod číslem: 9900104042_1/VB.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují smlouvu č. 9900104042_1/VB o zřízení
věcného břemene na plynárenské zařízení.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Dohoda o splátkách dluhu Novotná - Vodovodní přípojka ke stavební parcele
paní Novotné
Starosta hovořil o požadavku po paní Novotné zřízení přípojky vody k její stavební parcele
(1578/2), aby v budoucnu nedošlo ke zbytečnému poškození nově budované komunikace.
Protože se paní Novotná jako vlastník vyjádřila, že aktuálně neplánovala výdaje s touto
realizací, tak obec zcela mimořádně tuto přípojku bude financovat z vlastních prostředků.
Současně bude uzavřena dohoda s paní Novotnou, která bude řešit budoucí úhradu.
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K bodu 6) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko na rok 2020
Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen v souladu se Zákonem
č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4 a hlavně pak § 11,
vše v návaznosti na zákon o obcích. Návrh dokumentu byl vyvěšen 2.12.2019. Dále starosta
hovořil o úpravě návrhu rozpočtu obce na rok 2020. V příjmech se nic nemění stejné jako ve
vyvěšeném návrhu tedy částka 5 522 800,-Kč. Ve výdajích starosta doplnil částku 1 300 000,Kč v paragrafu 2212 6xxx dofinancování komunikace Nad Trpínkami a částku 100 000,-Kč
v paragrafu 3312 5xxx oprava sochy sv. Jana Nepomuckého. Tedy upravené výdaje v celkové
výši 9 199 693,-Kč. Financování položka 8115 plus 1 400 000,- Kč. Tedy celkové
financování ve výši 3 676 893,-Kč
Po projednání a doplnění připomínek všech zúčastněných (i občanů) na zasedání, dal
starosta hlasovat o schválení takto upraveného schodkového rozpočtu na rok 2020. Výše
příjmů 5 522 800,- Kč. Výše výdajů 9 199 693,-Kč. Financování z vlastních zdrojů
3 676 893,- Kč. Dle závazných ukazatelů (viz. příloha č.1 ).
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce schvalují schodkový rozpočet obce Malé Hradisko na
rok 2020.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 7) Schválení rozpočtového opatření č. 16
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.16/2019 Jedná se o rozpočtové
opatření mimo schválené pravomoci starosty, tedy schvaluje zastupitelstvo. K rozpočtovému
opatření nebylo připomínek. Předsedající vyzval k hlasování.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 16/2019.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 8) Různé – na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14, 15 - kamna hřiště.
Starosta dal na vědomí zastupitelům provedení rozpočtových opatření č. 13, 14, 15 v rámci
svých schválených pravomocí. Dále informoval o záměru nákupu krbových kamen do budovy
sokolovny. Ve spolupráci s panem Pavlem Procházkou byla provedena oprava komína, tak
aby vyhovovala revizi pro spalinové cesty. Dále zastupitelstvu byla předložena nabídka
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společnosti kominictví Švécar na komplexní dodávku. Dále dostal slovo pan Pavel Procházka,
který hovořil o požadavku občanů a odpovídal na otázky zastupitelů nad problematikou
instalace kamen. Jeho požadavek podpořili i další občané účastni na zasedání. Názory
zastupitelů – zda má cenu vůbec pořizovat, další otázky na možnosti ušetření nákladů za otop
oproti plynovému vytápění. Odkud bude dřevo na otop. Starosta se k dané věci vyjádřil, že
podporuje tento záměr, ale za jiných cenových podmínek. Sám se ujme řešení snížení ceny
pořízení kamen a to technickým zhodnocením a reálných potřeb.
Dále starosta popřál klidné prožití svátků vánočních a popřál mnoho úspěchů v novém roce
2020.
K bodu 9) Závěr
Schůze zastupitelů skončila ve 19:35 hodin.

V Malém Hradisku 20. prosince 2019

Zapisovatel:

Marian Fiedler

………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………….
Radomír Štindl

………………………………….
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