Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 23/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 28. 12. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný, Vladimír
Svoboda, Vladimíra Voráčková
Nepřítomni a omluveni: Ing. Lucie Pospíšilová, Radomír Štindl, Radka Švecová
Přítomni občané:

0

Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

16:10 hodin
17:20 hodin

Program:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Návrh rozpočtu 2021 obce Malé Hradisko
4) Návrh středně dobého výhledu obce Malé Hradisko
5) Schválení rozpočtových opatření
6) Schválení záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1, žádost Hanákovi
7) Projednání záměru prodeje parcely č. 167
8) Projednání výše příspěvku na obědy Mateřské školy Malé Hradisko
9) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.11, 12, 13, 14; rekapitulace nákladů
stavebních 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 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. Dále
zdůraznil, že zastupitelstvo obce neumožnuje pořizování audiovizuálního záznamu, tudíž
pořízení tohoto záznamu je protizákonné.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední
desce. Vyzval zastupitele obce k doplnění programu – program byl upraven. Viz níže
Program:
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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4) Návrh rozpočtu 2021 obce Malé Hradisko
5) Návrh středně dobého výhledu obce Malé Hradisko
6) Schválení rozpočtové opatření č. 15
7) Schválení záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1
8) Projednání záměru prodeje parcely č. 167
9) Projednání výše příspěvku na obědy Mateřské školy Malé Hradisko
10) Projednání smlouvy z ÚZSVM/BPV/2162/2020-BPVH
11) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.11, 12, 13, 14; rekapitulace nákladů
stavebních pozemku Nad Trpínkami
12) Závěr
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce souhlasí s takto upraveným programem.
Výsledek hlasování
PRO – 5
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

K bodu 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
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 Jaroslava Novotného a Daniela Mudrocha.
Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Marian Fiedler, ověřovatelé budou Jaroslav
Novotný a Daniel Mudroch.
Výsledek hlasování
PRO – 5
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Na zasedání se dostavila zastupitelka obce Vladimíra Voráčková 16.15 hod.
K bodu 4) Návrh rozpočtu 2021 obce Malé Hradisko.
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 26. 11. 2020. Starosta
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hovořil o návrhu rozpočtu obce na rok 2021. V příjmech částka 5 240 392,-Kč. Ve výdajích
částka 8 261 378,-Kč. Financování - položka ve výši 3 020 986,- Kč.
Předsedající vyzval k připomínkám či doplnění zúčastněných zastupitelů. Nebylo připomínek.
Starosta dal hlasovat o schválení návrhu schodkového rozpočtu obce Malé Hradisko na rok
2021.
Návrh usnesení č. 3: Výše příjmů 5 240 392,-Kč. Výše výdajů 8 261 378,-Kč. Financování z
vlastních zdrojů 3 020 986,- Kč. Dle závazných ukazatelů (viz. příloha č. 1 ).
Výsledek hlasování
PRO – 6
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

K bodu 5) Návrh středně dobého výhledu obce Malé Hradisko
Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce
na roky 2022 – 2026. Na základě připomínky pana Mudrocha, byl návrh upraven viz. příloha.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce schvalují takto upravený střednědobý výhled
rozpočtu obce Malé Hradisko na roky 2022 – 2026.
Výsledek hlasování
PRO 6
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

K bodu 6) Schválení rozpočtové opatření č. 15/2020
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.15/2020 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: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020.
Výsledek hlasování
PRO – 6
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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K bodu 7) Schválení záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1

K tomuhle bodu starosta mluvil o situaci, kdy se obci Malé Hradisko vrátil zpět jeden
stavební pozemek v lokalitě Nad Trpínkami. Obec je opět majitelem daného pozemku za
stejnou cenu, jak byla parcela prodána. Parcela bude nabídnuta k prodeji na základě záměru
prodeje. Zastupitelstvo odročilo tento bod na další zasedání.
K bodu 8) Projednání záměru prodeje parcely č. 167
Zastupitelstvo odročilo tento bod na další zasedání.

K bodu 9) Projednání výše příspěvku na obědy Mateřské školy Malé Hradisko
Na základě průběhu ročního financování příspěvku obce a na základě závěrů uskutečněného
kontrolního auditu na jeden oběd za rok 2020 obec Malé Hradisko přistupuje ke změně
podpory provozu kuchyně Mateřské školy Malé Hradisko. Od září se budou doplácet mzdy z
důvodu rozpočtových opatření kraje kvůli menšímu počtu dětí. Z těchto důvodů budou
upraveny platby za stravování. Od 1. 1. 2021 se tedy mění příspěvek obce na 10,- Kč/oběd,
strávníci budou hradit 60,-Kč. Celková cena oběda zůstává ve výši 70,- Kč Podmínkou
poskytnutí příspěvku je trvalý pobyt v obci Malé Hradisko.
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 příspěvek obce na
10,- Kč/oběd, strávníci budou hradit 60,-Kč (podmínka – trvalý pobyt v obci Malé
Hradisko). Celková cena oběda zůstává ve výši 70,- Kč
Výsledek hlasování
PRO – 6
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

K bodu 10) Projednání smlouvy z ÚZSVM/BPV/2162/2020-BPVH
K tomuto bodu starosta hovořil o dvouletém vyjednávání s ÚZSVM ohledně bezúplatného
převodu pozemku č. 172/33 v katastru obce Malé Hradisko. Smlouva hovoří o bezúplatném
převodu z důvodu veřejného zájmu. Převáděný majetek na obec Malé Hradisko tvoří část
fotbalového hřiště, část okolí tohoto hřiště (zeleň) a částečně slouží jako nezpevněná místní
komunikace a bude nabyvatelem částečně využit k výstavbě a následnému užívání místní
komunikace. Obec Malé Hradisko se zavazuje k vybudování místní komunikace na části dané
parcele do 10 ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do
katastru nemovitostí. Starosta vyzval k připomínkám této smlouvy- nebylo tomu tak. Pan
Mudroch navrhl zahájení zpracování projektu dle podmínek smlouvy na danou část
pozemku.
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Starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení č. 8 : Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BPV/2162/2020BPVH.
Výsledek hlasování
PRO – 6
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
K bodu 11) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12, 13, 14;
rekapitulace nákladů stavebních pozemku Nad Trpínkami.
Starosta na základě schválených pravomocí dal zastupitelům na vědomí schválená
rozpočtová opatření č. 11., 12., 13., 14. /2020.
Dále seznámil s výsledky financování lokality Nad Trpínkami (viz.příloha).
K bodu 12) Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelů obce v 17:20 hodin.
V Malém Hradisku 28. prosince 2020

Zapisovatel:

Marian Fiedler

………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Jaroslav Novotný

………………………………….

Daniel Mudroch

………………………………….
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