Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 19/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 25. 6. 2020 v místnosti staré pošty Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomní zastupitelé obce: Marian Fiedler, Ing. Lucie Pospíšilová (příchod v 18:19 hodin),
Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný, Vladimír Svoboda, Radomír Štindl,
Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Přítomní občané:

4.

Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:10 hodin
21:04 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2019
5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2019
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřské školy (dále MŠ) Malé Hradisko
2019
7) Smlouva Krajský úřad Olomouc dotace oprava sochy Sv.Jana Nepomuckého a JSDH.
8) DAS nabídka právní ochrana.
9) MAS Moravský Kras územní zařazení
10) Pořízení územního plánu obce Malé Hradisko
11) Projednání variant změny PRVKOK
12) MŠ pracovní úvazky nepedagogiční pracovníci
13) Smlouva Povodí Moravy, s.p.
14) Návrh studie rekonstrukce Obecního úřadu Malé Hradisko
15) Různé – na vědomí rozpočtová opatření 3,4,5.
Nabídka na podání žádosti vodní nádrže
Dopravní značení
16) 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. Dále starosta obce
navrhl vést diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen. Vyzval
přítomné k doplnění programu. Pan Daniel Mudroch navrhl doplnit program o bod 15) –
Pronájem obecních prostor.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2019
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5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2019
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Malé Hradisko 2019
7) Smlouva Krajský úřad Olomouc dotace oprava sochy Sv.Jana Nepomuckého a JSDH.
8) DAS nabídka právní ochrana.
9) MAS Moravský Kras územní zařazení.
10) Pořízení územního plánu obce Malé Hradisko
11) Projednání variant změny PRVKOK
12) MŠ pracovní úvazky nepedagogiční pracovníci
13) Smlouva Povodí Moravy, s.p.
14) Návrh studie rekonstrukce Obecního úřadu.
15) Pronájem obecních prostor
16) Různé – na vědomí rozpočtová opatření 3,4,5
Nabídka na podání žádosti vodní nádrže
Dopravní značení
17) Závěr
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2) Kontrola usnesení
Starosta 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 Radomíra Štindla a Mgr. Vojmíra Křupku.
Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Mariana Fiedlera,
ověřovatele zápisu Mgr. Vojmíra Křupku a Radomíra Štinda.
Na zasedání se dostavila Ing. Lucie Pospíšilová
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2019
Starosta obce předložil závěrečný účet obce Malé Hradisko 2019. Vysvětlil jednotlivé
položky a dal možnost se k němu vyjádřit. Ze strany zastupitelů obce nebyly k závěrečnému
účtu připomínky. Starosta dal hlasovat, kdo je pro schválení závěrečného účtu obce Malé
Hradisko za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Malé Hradisko
2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2019
Starosta obce předložil účetní závěrku obce Malé Hradisko 2019. Vysvětlil jednotlivé položky
a dal možnost se k ní vyjádřit. Ze strany zastupitelů obce nebyly k účetní závěrce připomínky.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Malé Hradisko
2019.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ 2019
Starosta obce předložil účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 2019. Vysvětlil jednotlivé
položky a dal možnost se k ní vyjádřit. Ze strany zastupitelů obce nebyly k účetní závěrce
připomínky.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
MŠ 2019.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Smlouva Krajský úřad Olomouc dotace oprava sochy Sv. Jana Nepomuckého
a JSDH.
Starosta obce poskytl návrh smlouvy k přijaté dotaci na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
v Malém Hradisku. Dal možnost vyjádřit se ke smlouvě. Jedná se o dotaci z Olomouckého
kraje v programu na obnovu staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji ve výši 50tis.Kč.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na opravu
sochy sv. Jana Nepomuckého v Malém Hradisku ve výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Starosta obce poskytl návrh smlouvy k přijaté dotaci pro JSDH (jednotku sboru dobrovolných
hasičů). Jedná se o dotaci z Olomouckého kraje. Dotace určena účelově na pořízení
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vícevrstvých zásahových obleků včetně hasičských pláštěnek. Následně dal možnost vyjádřit
se k znění smlouvy. Nebylo připomínek. Výše dotace 30 800,-Kč
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu pro JSDH Malé Hradisko ve
výši 30.800,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 8) DAS nabídka právní ochrana.
Starosta předložil zastupitelstvu nabídku společnosti DAS právní ochrana. Nabídka hovoří o
právní ochraně, je specialista proti nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným
podmínkám a neférovému přístupu. Právní ochrana nedubluje pojištění běžných komerčních
pojišťoven, naopak vyplňuje slabá místa a posilňuje pozici klienta versus pojišťovny.
Pro obec Malé Hradisko by roční pojistné činilo 11 450,-Kč. Limit pojistného plnění
pro každou pojistnou událost 1.000.000,-Kč. Zastupitelstvo po debatě přistoupilo k rozhodnutí
nabídku neakceptovat.
K bodu 9) MAS Moravský Kras - územní zařazení.
Starosta obce předložil žádost MAS Moravský kras z.s. Pro nové programovací období 2021
– 2027 je třeba v rámci procesu tzv. standardizace znovu doložit územní působnost MAS. Po
krátké debatě vnikl požadavek ohledně možných propagačních materiálů pro obec Malé
Hradisko. Dále nebylo dalších dotazů.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Malé Hradisko souhlasí se zařazením svého
správního území do území působnosti MAS Moravský kras z.s. v období 2021 – 2027.
Souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS Moravský kras
z.s. pro období 2021 – 2027 na svém území.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
K bodu 10) Pořízení Územního plánu obce Malé Hradisko.
Starosta na základě jednání s Ing. arch. Vladimírem Dujkou předkládá záměr pořízení nového
strategického dokumentu a tím je Územní plán obce Malé Hradisko. Důvodem jsou
požadavky na nové zastavění území. Aktualizace digitálního charakteru. Přehodnocení
stávajících ploch, využitelnost území. Dalším zásadním krokem pro pořízení nového ÚP je
provázanost na PRVKOK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje)
s umístěním stokové sítě a čistírny odpadních vod v obci Malé Hradisko. Oproti záměru
likvidovat odpadní vody do městyse Protivanov. Pořízení nového ÚP je výhodnější než řešení
změny územního plánu. Bude se jednat o dlouhodobou akci na cca 1.5 - 2 roky. Cenová
úroveň rozdělena na čtyři části:
- Doplňující rozbory a průzkumy spolupráce na zadání ÚP – cena 56 800,-Kč
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- Návrh ÚP, účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků společných
jednání - cena 170 400,-Kč
- Úprava návrhu ÚP po společném jednání, veřejné projednání, spolupráce při vyhodnocení
výsledků veřejného projednání – cena 75 600,-Kč
- Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání a vydání ÚP – cena 75 600,-Kč Celkem
378 400,-Kč. Ceny uvedeny bez DPH
Olomoucký kraj každoročně otevírá dotační titul pro územní plánování.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Malé Hradisko na základě ustanovení § 6 odst. 5) písmeno a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a
ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje pořízení Územního plánu obce Malé Hradisko.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Malé Hradisko na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5)
písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje starostu obce Malé
Hradisko pana Mariana Fiedlera, jako určeného zastupitele pro pořizování Územního
plánu obce Malé Hradisko.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Malé Hradisko ukládá starostovi obce zajistit výběr zhotovitele nového
Územního plánu obce Malé Hradisko.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
K bodu 11) Projednání variant změny PRVKOK.
K tomuto bodu starosta hovořil o podání žádostí o vyjádření ke změně v PRVKOKu.
Změnu pro obec Malé Hradisko provádí společnost Enviagentura Trunda Olomouc.
Byl vznesen dotaz na městys Protivanov ohledně připojení obce Malé Hradisko
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na ČOV v Protivanově. Stanovisko městyse Protivanov je takové, že z kapacitních důvodů,
není možné obec Malé Hradisko připojit na ČOV v Protivanově. Z tohoto důvodu bude
zahájeno podání žádost na změnu v PRVKOK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje ) a Územního plánu. Na základě požadavku zastupitelů, byl vznesen na
Vodoprávní úřad a Povodní Moravy dotaz na způsob odkanalizování obce Malé Hradisko
variantou DČOV (domovní čistírny odpadních vod). Příslušné úřady tuto variantu zamítly.
Úřady tuto variantu povolují výjimečně pouze pro oblasti, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené
ČOV. Oba úřady se shodly na doporučení v obci vybudovat splaškovou kanalizaci
zakončenou vlastní ČOV. DČOV lze využít pro novostavby, ale pouze s omezeným
povolením do doby vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci. Z tohoto důvodu by
změna v PRVKOK popř. Územním plánu měla mít pouze variantu vybudování nové
splaškové kanalizační sítě s vlastní ČOV
Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v PRVKOK a v Územním plánu
obce Malé Hradisko vybudování nové splaškové kanalizační sítě s vlastní ČOV.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
K bodu 12) MŠ pracovní úvazky nepedagogiční pracovníci.
Tohoto bodu se ujala místostarostka obce Ing. Lucie Pospíšilová. Hovořila o možném důvodů
doplácení mezd Obecním úřadem Malé Hradisko nepedagogickým pracovníkům v Mateřské
škole Malé Hradisko. V průběhu nového školního roku 2020/2021 se uvidí, zda situace
nastane. Zastupitelstvo bude řešit operativně.
K bodu 13) Smlouva Povodí Moravy, s.p.
Na základě sválené žádosti společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 28. 2. 2020 usnesením č.
16/2020, žadatel předkládá smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Opatření na zlepšení jakosti
vody VD Plumlov“ ve stejném rozsahu jako v minulém roce, tj. ve výši 11 346,- Kč. Starosta
vyzval k připomínkování návrhu smlouvy. Nebylo připomínek.
Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
11 346,- Kč pro společnost Povodí Moravy, s.p.
Výsledek hlasování
PRO – 9
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
K bodu 14) Návrh studie rekonstrukce Obecního úřadu Malé Hradisko.
Starosta obce předložil upravený návrh projektu rekonstrukce obecního úřadu od Ing.
Trunečky. Návrh sociálního zázemí vyhovuje. Nadále je třeba pokračovat na dalších úpravách
a pokračovat v projektu.
K bodu 15) Pronájem obecních prostor
V tomto bodu hovořil zastupitel pan Daniel Mudroch.
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Informoval zastupitele o tom, že dne 9. 6. 2020 proběhla kontrola pronajatých prostor za
přítomnosti starosty a nájemce, při které byla zjištěna instalace a provozování neschválených
elektrospotřebičů bez řádné revize a jejich provozování mimo sjednané dny podle nájemní
smlouvy.
Apeloval na dodržování podmínek, za kterých jsou objekty pronajímány. Současně aby
probíhalo řádné předávání a kontrola objektu po uskutečnění nájmu.
Navrhl, aby finanční výbor provedl zpětně kontrolu nájmů a vyúčtování za rok 2019 a 2020.
Tento návrh byl zastupiteli akceptován.
K bodu 16) Různé
 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce na vědomí rozpočtová opatření č. 3,4 a č. 5,
kterými se mění rozpočet obce Malé Hradisko na rok 2020.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce vypracovanou nabídku na revitalizaci
nádrže a zadržení vody v krajině (koupaliště) od společnosti ENVI agentura s.r.o.
Nabídka řeší zpracování projektové dokumentace, žádost o dotaci, výběrové řízení,
technický dozor investora. Z následné diskuse vyplynulo rozhodnutí nabídku
neakceptovat.
 Starosta dále předložil varianty řešení snížení rychlosti v obci Malé Hradisko a místní
části Okluky. Varianta značení „zóny“ by byla finančně náročná. Varianta se snížením
rychlosti na 30 Km / hod., popřípadě + značení pozor děti, kde by to bylo vhodné, byla
zastupiteli akceptovaná. Starosta ještě návrh prověří u odboru dopravy.
K bodu 17) Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v 21.04 hod.
V Malém Hradisku 25. června 2020

Zapisovatel:

Marian Fiedler

…………………………….…………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………….……………….

Ověřovatelé:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………………….

Radomír Štindl

………………………………….
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