Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 21/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 30. 9. 2020 v zasedací místnosti v prvním patře Obecního úřadu
Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný,
Ing. Lucie Pospíšilová, Vladimír Svoboda, Radomír Štindl, Radka Švecová
Nepřítomni a omluveni: Vladimíra Voráčková
Přítomni občané:
21
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:10 hodin
20:27 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Smlouva o koupi pozemku 1578/1 stavebník Stratil
5) Dohoda stavebník Stratil
6) Projednání záměru projektování stokové sítě a ČOV
7) Pošta Partner Malé Hradisko
8) Aktualizace Směrnice o poskytování příspěvku na stravování – výše příspěvku
na stravování pro cizí strávníky Mateřské školy Malé Hradisko
9) Žádost Hanácko-horácký rozhled, z.s. – Pronájem prostor a zařízení místní sokolovny
10) Žádost Kateřina Dostálová
11) Různé – setkání seniorů, na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020 a č.10/2020
12) 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
zastupitelů obce, proto zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.
Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování, nutnosti
zakrytí úst a nosu, o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední
desce. Vyzval zastupitele obce k doplnění programu – nebylo tomu tak.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce souhlasí s takto navrženým programem.
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 zastupitelstva obce
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Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že všechny body byly
splněny a zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán.
K bodu 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Daniela Mudrocha a Vladimíra Svobodu.
Zapisovatelem navrhl Mgr. Vojmíra Křupku. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Mgr. Vojmír Křupka, ověřovatelé budou
Daniel Mudroch a Vladimír Svoboda.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4) Smlouva o koupi pozemku 1578/1 stavebník Stratil
Starosta obce informoval zastupitele obce o navržené smlouvě o zpětném odkoupení pozemku
Nad Trpínkami p.č. 1578/1 orná půda o výměře 1254 m2, který je u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov zapsán na LV č. 653 pro obec a k.ú.
Malé Hradisko, a který Josef Stratil zakoupil od obce Malé Hradisko jako pozemek určený
k výstavbě rodinného domu. Kupní cena je sjednána dohodou účastníků a činí celkem
300.960,- Kč (Cena, za kterou Josef Stratil od obce Malé Hradisko pozemek zakoupil.).
Starosta bude řešit na základě připomínky zastupitele obce (Daniel Mudroch)
s Josefem Stratilem záležitost v kupní smlouvě ohledně zaplacení poplatku za vklad
do Katastru nemovitostí (poplatek zaplatí prodávající) a dodání písemného vyjádření
Josefa Stratila, že odstupuje od původní kupní smlouvy.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují zpětné odkoupení pozemku p.č. 1578/1
za původní cenu a za podmínek výše uvedených v bodě 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Dohoda stavebník Stratil
Starosta obce seznámil zastupitele obce s navrhovanou dohodou obce Malé Hradisko (jako
kupující) a Josefem Stratilem (jako prodávající) v souvislosti s prodejem pozemku uvedeným
v bodě 4 tohoto zápisu.
Podle připomínek zastupitelů obce (Danil Mudroch a Radomír Štindl) by měla být tato
dohoda uzavřena až po doplnění smlouvy o prodeji pozemku podle bodu 4 a vypořádání
s dalšími účastníky řízení – vodovody, katastrální úřad atp.
Starosta obce zajistí doplnění dohody podle připomínek zastupitelů obce.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce souhlasí s dohodou obce Malé Hradisko (jako
kupující) a Josefem Stratilem (jako prodávající) v souvislosti s prodejem pozemku
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uvedeným v bodě 4 a to v případě splnění podmínek uzavření dohody výše uvedených v bodě
5 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Projednání záměru projektování stokové sítě a ČOV
Starosta obce seznámil zastupitele obce o přípravách budování stokové sítě a čističky
odpadních vod (dále také ČOV) v obci Malé Hradisko. Sdělil, že se jedná o proces
s výhledem na 3 – 4 roky. Informoval o předběžných nákladech na vybudování systému
(56 mil Kč). Budování systému bude navazovat na zpracovávaný nový územní plán obce
Malé Hradisko. V současné době je zapotřebí připravit záměr projektování budování stokové
sítě a ČOV.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelé obce souhlasí s vypracováním záměru projektování
budování stokové sítě a ČOV v obci Malé Hradisko.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Pošta Partner Malé Hradisko
Starosta obce informoval o průběhu pracovní schůzky zastupitelstva obce, na které byla
projednávána problematika zajištění poštovních služeb v Malém Hradisku po ukončení
činnosti provozu místní pobočky Pošta Partner po 31. 5. 2021, kdy Lenka Sekaninová, která
pobočku provozuje, ukončí svůj pracovní poměr. Zastupitelé obce situaci projednali a hledali
možnosti řešení situace. Starosta sdělil, že zaslal dotaz poštovnímu ombudsmanovi, jak
situace bude řešena. Poštovní ombudsman má dobu 60 dnů na zaslání odpovědi. Zastupitelé
obce (Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný) se vyjádřili k vývoji zabezpečení poštovních
služeb. Lenka Sekaninová předložila zastupitelstvu listinu veřejného průzkumu mezi občany
Malého Hradiska s vyjádřením a podpisy občanů obce Malé Hradisko s požadavkem
zachování provozu pošty.
K bodu 8) Aktualizace Směrnice o poskytování příspěvku na stravování – výše
příspěvku na stravování pro cizí strávníky Mateřské školy Malé Hradisko
Starosta obce a místostarostka obce seznámili zastupitele s hospodařením Mateřské školy
Malé Hradisko v souvislosti s příspěvkem pro cizí strávníky na úhradu obědů. Dali
zastupitelům obce ke zvážení změnit současný poměr 55,- Kč - strávník a 15,- Kč - příspěvek
obce na 60,- Kč - strávník a 10,- Kč - příspěvek obce (V současné době činí celkový
příspěvek obce za měsíc celkem asi 11 000,- Kč.). Po diskuzi zastupitelé obce doporučují výši
příspěvku na oběd cizím strávníkům zatím neměnit. Řešit až na základě vývoje cen surovin
a finančních možností obce Malé Hradisko až pro rozpočtový rok 2021.
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K bodu 9) Žádost Hanácko-horácký rozhled, z.s. – Pronájem prostor a zařízení místní
sokolovny
Starosta obce informoval zastupitele obce o tom, že před dnešním jednáním zastupitelstva
obce obdržel od Pavla Procházky, předsedy spolku Hanácko-horácký rozhled, z.s. (dále také
HHR) petici za pronájem sokolovny spolku Hanácko-horácký rozhled, z.s. Sdělil, že se
Obecní úřad Malé Hradisko bude peticí zabývat a v řádné lhůtě na petici bude odpovězeno.
Starosta obce dále sdělil, že se záležitostí dlouhodobého pronájmu sokolovny zabývalo
jednání zastupitelstva obce dne 27. 8. 2020, kdy zastupitelé obce vyjádřili svůj záměr
v poskytování pronájmu sokolovny – viz zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne
27. 8. 2020. Opět se vyjádřil také v tom smyslu, že obec nebyla nikdy proti krátkodobým
pronájmům obecního majetku zájemcům, které byly dosud využívány a bude je také nadále
preferovat. Pavel Procházka obhajoval uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu
sokolovny, informoval o zájmu občanů o činnost ve spolku. Daniel Mudroch vyslovil hlavní
zásady dlouhodobého pronájmu prostor a zařízení.
K bodu 10) Žádost Kateřina Dostálová
Starosta obce seznámil zastupitele obce s podanou žádostí Kateřiny Dostálové o finanční dar
na částečnou úhradu mechanického vozíku pro jejího syna, aby mohl navštěvovat základní
školu. Cena vozíku, kterou žadatelka uhradila, je 55 405,99 Kč. Zastupitelé obce po diskuzi
navrhli poskytnout žadatelce finanční dar ve výši 25 000,- Kč. Starosta obce byl pověřen
uzavřením darovací smlouvy.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelé obce schvalují poskytnout finanční dar Kateřině Dostálové
na částečnou úhradu mechanického vozíku pro jejího syna ve výši 25 000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
K bodu 11) Různé
- Starosta obce dal zastupitelům obce na vědomí, že v rámci svých pravomocí schválil
rozpočtové opatření č. 9/2020 a č. 10/2020. Dále informoval zastupitele obce, že se v tomto
roce neuskuteční vzhledem k epidemiologické situaci setkání seniorů.
- Daniel Mudroch informoval o přípravách „Mikuláše“, dal na zvážení, zda nezvolit venkovní
setkání.
- Eva Cetkovská se dotazovala k postupu při řešení výpustě kanalizace u jejího domu. Starosta
obce odpověděl, že projekt je již zadán a na projektu se pracuje. Projekt se bude zabývat
prodloužením dešťové kanalizace.
- Roman Dokoupil se dotazoval, co bude s bývalým „koupalištěm“. Starosta obce odpověděl,
že bude podle finančních možností obce řešeno jako nádrž - přírodní biotop.
- Eliška Grulichová se vyjádřila se k placení obědů pro cizí strávníky v místní mateřské škole
a činnosti místního lékaře.
- Pavel Procházka se vyjádřil k dlouhodobému pronájmu majetku obce, zápisům z jednání
zastupitelstva obce a kultuře jednání zastupitelstva obce.
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- Petr Sekanina vyslovil dotaz k úpravě vedlejší přístupové cesty k jejich domu ze strany
zahrady. Daniel Mudroch vysvětlil postup při projektování a proč se situace tak řešila.
Starosta obce přislíbil, že se bude situací zabývat a podle možností řešit.
- Pavla Štindlová vyslovila dotaz k termínům odvážení komunálního odpadu z obce. Na dotaz
odpověděl starosta obce sdělením termínů odvážení

K bodu 12) Závěr
Jednání zastupitelů obce skončilo ve 20:27 hodin.

V Malém Hradisku 30. září 2020

Zapisovatel:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Daniel Mudroch

………………………………….

Vladimír Svoboda

………………………………….
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