Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 15/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 30. 1. 2020 v místnosti staré pošty Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný,
Ing. Lucie Pospíšilová, Vladimír Svoboda, Radomír Štindl, Radka Švecová,
Vladimíra Voráčková
Nepřítomni: --Přítomni občané:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

2
18:05 hodin
21:10 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
5) Projednání žádosti Klubu seniorů
6) Projednání podání žádostí Olomoucký kraj
7) Projednání cena obědů VHČ MŠ
8) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo EDMA, s.r.o.
9) Různé – na vědomí pozemky pod MŠ, řešení situace prodeje stavebního pozemku Nad
Trpínkami
10) 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 jsou na něm přítomni všichni členové
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva. Poté navrhl jeho doplnění o bod
projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování příspěvku obce Malé Hradisko
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Starosta obce předložil následující
návrh nového programu jednání.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
5) Projednání žádosti Klubu seniorů
6) Projednání podání žádostí Olomoucký kraj
7) Projednání cena obědů VHČ MŠ
8) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo EDMA, s.r.o.
9) Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování příspěvku obce
Malé Hradisko na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
10) Různé – na vědomí pozemky pod MŠ, řešení situace prodeje stavebního pozemku
Nad Trpínkami
11) Závěr
Zápis vč. usnesení č. 15/2020 ze zasedání 30. 1. 2020
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Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce souhlasí s takto navrženým programem.
Výsledek hlasování
PRO – 9
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
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Daniela Mudrocha a Vladimíru Voráčkovou.
Zapisovatelem navrhl Mgr. Vojmíra Křupku.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Mgr. Vojmír Křupka, ověřovatelé budou
Daniel Mudroch a Vladimíra Voráčková.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4) Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
Starosta obce předložil plánované termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2020
s komentářem k jednotlivým termínům. K termínům nebyly ze strany přítomných zastupitelů
připomínky.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují navržené termíny zasedání zastupitelstva
obce na rok 2020.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Projednání žádosti Klubu seniorů
Starosta obce oznámil, že členové Klubu seniorů z Malého Hradiska podali Obecnímu úřadu
Malé Hradisko písemnou žádost o finanční příspěvek na svoji činnost v roce 2020.
Ing. Lucie Pospíšilová, Radomír Štindl a Jaroslav Novotný v diskuzi podpořili navrhovanou
výši finančního příspěvku 6.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
na činnost Klubu seniorů z Malého Hradiska v roce 2020 ve výši 6.000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Projednání podání žádostí Olomoucký kraj
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce připravené žádosti o dotace:
1. Dotační program – program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020
a) Dotační titul č. 1. – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
b) Dotační titul č. 3. – Podpora přípravy projektové dokumentace
c) Dotační titul č. 5. – Podpora venkovských prodejen
2. Dotační program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020
Obnova kulturních památek
3. Program na podporu JSDH 2020
a) Dotační titul č. 1. – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
4. Vodohospodářská infrastruktura v roce 2020
Zastupitelé obce se vyjádřili v diskuzi k jednotlivým návrhům. Vladimíra Voráčková se
dotazovala, zda nejsou možnosti získání dotací na obnovu přírody. Starosta obce pověřil
místostarostku Ing. Lucii Pospíšilovou zjištěním bližších informací k této záležitosti.
Zastupitelé vznesli požadavek na zajištění dalšího pracovníka pro činnosti v obci. Starosta
obce osloví vytypované občany a zveřejní výzvu na přijetí zaměstnance do trvalého
pracovního poměru.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelé obce souhlasí s předložením Olomouckému kraji žádosti
uvedené pod body 1. – 4. o poskytnutí dotací.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Projednání cen obědů VHČ MŠ
Vzhledem k tomu, že postupně dochází ke zvyšování ceny vstupních nákladů na potraviny
v hospodářské činnosti („vaření pro cizí strávníky“) ve školní kuchyni Mateřské školy
Malé Hradisko, zastupitelé obce navrhují zvýšení příspěvku občanů na 1 oběd o 5,- Kč, a to
s účinností od 1. února 2020. Cena za 1 oběd bude 70,- Kč (55,- Kč hradí občan, 15,- Kč je
příspěvek obce Malé Hradisko).
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelé obce schvalují cenu 1 oběda pro „cizí strávníky“ ve výši
70,- Kč (55,- Kč hradí občan, 15,- Kč je příspěvek obce Malé Hradisko) s účinností
od 1. února 2020.
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Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
K bodu 8) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo EDMA, s.r.o.
Starosta obce předložil návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo EDMA, s.r.o., vysvětlil hlavní
záměry dodatku. Vzhledem k tomu, že v dodatku jsou ještě určité nepřesnosti, proto na návrh
Daniela Mudrocha a Jaroslava Novotného starosta obce požádá stavební firmu o doplnění
a upřesnění obsahu dodatku.
K bodu 9) Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování příspěvku obce
Malé Hradisko na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytování příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, jehož záměrem je zvýšení příspěvku
na 150,- Kč na jednoho obyvatele trvale žijícího v obci. V následující diskusi se k obsahu
tohoto dodatku zastupitelé vyjádřili. Daniel Mudroch informoval o schůzce s náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Janem Zahradníčkem, které se zúčastnil se starostou obce,
na níž náměstek hejtmana vysvětloval, které důvody vedly k vytvoření dodatku. Daniel
Mudroch kladně hodnotil vstřícnost náměstka hejtmana při jednání. V závěru schůzky
náměstek hejtmana přislíbil pomoc při řešení dopravní problematiky v našem regionu.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelé obce schvalují dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 10) Různé
- Starosta obce informoval o postupu Obecního úřadu Malé Hradisko v případě neplnění
podmínek kupní smlouvy mezi novými majiteli stavebních pozemků zakoupených od obce
Malé Hradisko a obcí Malé Hradisko. V diskuzi se vyjádřili Marian Fiedler, Daniel Mudroch,
Jaroslav Novotný, Vladimír Svoboda a Radomír Štindl v tom smyslu, že je nutné nejdříve
majitele pozemku co nejdříve upozornit na nutnost plnění ujednaných ustanovení. Následně
potom činit ze strany Obecního úřadu Malé Hradisko náležité kroky podle podmínek
sjednaných v kupní smlouvě.
- Starosta obce informoval o tom, že pozemky, na kterých se nachází objekty Mateřské školy
Malé Hradisko, jsou již majetkem obce Malé Hradisko.
- Pan Pavel Procházka informoval o nedávné činnosti klubu přátel piva v Malém Hradisku.
Kladně hodnotil zajištění funkčního vytápění prostor sokolovny, kde klubová činnost
pravidelně probíhá. Informoval o akci na Štěpána 2019, která se uskutečnila v prostorách
kulturního domu v Malém Hradisku. Vyjádřil se v tom smyslu, že akce splnila zamýšlený
účel. Daniel Mudroch vyslovil požadavek na zaslání stručné písemné zprávy o činnosti klubu
přátel piva.
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- V diskuzi byla řešena potřeba zajistit zpevnění povrchu přístupové cesty k zadní
hospodářské části budovy Mateřské školy Malé Hradisko. O konečném řešení nebylo zatím
rozhodnuto.
K bodu 11) Závěr
Jednání zastupitelů obce skončilo ve 21:10 hodin.

V Malém Hradisku 30. ledna 2020

Zapisovatel:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Daniel Mudroch

………………………………….

Vladimíra Voráčková ………………………………….
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