Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 26/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 28. 5. 2021 v místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomní zastupitelé obce: Marian Fiedler, Ing. Lucie Pospíšilová, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel
Mudroch (příchod v 18:15 hodin), Jaroslav Novotný, Radomír Štindl (příchod v 19:15 hodin),
Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Nepřítomen a omluven: Vladimír Svoboda
Přítomní občané:

0

Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:10 hodin
19:45 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2020
5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2020
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Malé Hradisko 2020
7) Přijetí dotace a uzavření smlouvy JSDH Olomoucký kraj.
8) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Olomoucký kraj POV 2021 - Územní plán obce,
projekt obecní úřad, komunikace ke Šlepru.
9) Návrh projednání nového geometrického plánu parcela č.167
10) Mateřská škola navýšení rozpočtu na nákup investic – školní kuchyně
11) Různé - pracovní verze projektu OÚ, Na vědomí rozpočtové opatření 4,5/2021,
Informace vjezdová brána do obce
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. Program nebyl pozměněn.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování
PRO – 6
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Jaroslava Novotného 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 Jaroslava Novotného.
Výsledek hlasování
PRO – 6
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 3) Kontrola usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval splnění všech bodů a
informoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen a podepsán.

Na zasedání se dostavil Daniel Mudroch v 18:15 hodin.
K bodu 4) Schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko 2020
Starosta obce předložil závěrečný účet obce Malé Hradisko 2020. Konstatoval řádné vyvěšení
na úřední desce od 10. 5. 2021 do 28. 5. 2021. Vysvětlil jednotlivé položky a dal možnost se
k němu vyjádřit. Ze strany zastupitelů obce nebyly k závěrečnému účtu připomínky. Starosta
obce dal hlasovat, kdo je pro schválení závěrečného účtu obce Malé Hradisko za rok 2020 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Malé Hradisko 2020
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením „ bez výhrad“.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Schválení účetní závěrky obce Malé Hradisko 2020
Starosta obce předložil účetní závěrku obce Malé Hradisko 2020. Konstatoval řádné vyvěšení
na úřední desce od 10. 5. 2021 do 28. 5. 2021. 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
2020.
Výsledek hlasování
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PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Malé Hradisko 2020
Starosta obce předložil účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Malé Hradisko 2020.
Konstatoval řádné vyvěšení na úřední desce od 10. 5. 2021 do 28. 5. 2021. 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 Malé Hradisko 2020.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Přijetí dotace a uzavření smlouvy JSDH Olomoucký kraj.
Starosta obce informoval o poskytnutí dotace. Dále předložil návrh smlouvy k přijaté dotaci
pro JSDH (jednotku sboru dobrovolných hasičů). Jedná se o dotaci z Olomouckého kraje.
Dotace určena účelově na pořízení ručních svítilen a elektrocentrály (která bude využívána i
pro potřeby obce). Následně dal možnost vyjádřit se ke znění smlouvy. Nebylo připomínek.
Výše dotace 13 000,-Kč
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a smlouvu pro JSDH Malé
Hradisko ve výši 13 000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
K bodu 8) Přijetí dotace a uzavření smlouvy s Olomouckým krajem POV 2021 - územní plán
obce, projekt obecní úřad, komunikace ke Šlepru
Starosta obce informoval o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje z programu POV 2021.
1) Jedná se o dotační titul Podpora budování a obnova infrastruktury obce. Zde jsme
žádali o dotaci na opravu místní komunikace ke Šlepru – byla nám přiznána částka 368 000 ,Kč
2) Dále jsme žádali v dotačním titulu Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace. Zde jsme žádali o dotaci na nový územní plán obce Malé Hradisko – byli jme
podpořeni částkou 58 080 ,-Kč
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3) Dále jsme žádali v dotačním titulu Podpora přípravy projektové dokumentace.
Žádost řešila dotaci na projekt rekonstrukce Obecního úřadu Malé Hradisko – byli jme
podpořeni částkou 70 000 ,-Kč
Starosta poskytl zastupitelům návrhy smluv k poskytnutým dotacím. Nebylo připomínek
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotací a smlouvy k jednotlivým
dotačním titulům
- Podpora budování a obnova infrastruktury obce 368 000,- Kč.
- Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 58 080,- Kč
- Podpora přípravy projektové dokumentace 70 000,- Kč
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 9) Návrh projednání nového geometrického plánu parcela č. 167
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh geometrického plánu parcely č. 167 v katastru
obce Malé Hradisko. Návrh zpracovala společnost Geodetika Prostějov. Záměr řeší dělení
parcely na tři nové stavební parcely. Zastupitelstvo se zabývalo přístupy ke stávajícím
parcelám ze zadní části. Dále prostorem pro plánované prodloužení místní komunikace vč.
inženýrských sítí a odvodnění. Od zastupitelů vzešel upravený návrh, který starosta přenese
na společnost Geodetika s.r.o. Prostějov pro zapravování změn.
K bodu 10) Mateřská škola navýšení rozpočtu na nákup investic – školní kuchyně
Místostarostka obce Ing. Lucie Pospíšilová předkládá zastupitelstvu upravenou nabídku na
dovybavení školní kuchyně mateřské školy Malé Hradisko. Hovoří o potřebách pořízení
nového vybavení. Seznamuje s nutností napojení nového zařízení na rozvody el. energie a
napojení na odpady. Po diskuzi starosta navrhuje částku 400 000,- Kč pro navýšení rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřské školy Malé Hradisko. Dále nebylo dalších dotazů. Příloha –
cenová nabídka.
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Malé Hradisko schvaluje částku 400 000,- Kč pro
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Malé Hradisko pro pořízení
zařízení investičního charakteru školní jídelny.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Na zasedání se dostavil Radomír Štindl v 19:15 hodin
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K bodu 11) Různé
Starosta obce hovořil o rozpracovaném projektu rekonstrukce OÚ. Popsal navržené
změny. Do projektu bude zapracována situace odvodnění a zadláždění dvorního traktu. Na
projektanta starosta přenese vedenou diskuzi ohledně odizolování objektu. Další bez
připomínek.
Dále starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních, které schválil na základě
svých pravomocí. Jedná se o rozpočtové opatření č. 4,5,/2021.
Starosta obce konstatoval, že zastupitelé na pracovních schůzkách řešili návrhy
vybudování vjezdové brány na komunikaci II/150 od Protivanova. (investor Krajský úřad
Olomouc). Zde nastala kolize se soukromým pozemkem. S projekční společností byly
navrženy alternativní varianty řešení. Výsledek – jedna varianta vyhovuje všem účastněným.
Starosta obce dále navrhuje opravu části místní komunikace před domem č. 167,
jedná se odvedení vody, která se zdržuje v daném prostoru. Starosta zajistí cenovou nabídku,
která by problém řešila.
K bodu 12) Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v: 19.45 hod.

V Malém Hradisku 28. května 2021

Zapisovatel:

Marian Fiedler

…………………………….…………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………….……………….

Ověřovatelé:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………………….

Jaroslav Novotný

………………………………….
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