Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 28/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 27. 8. 2021 v místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomní zastupitelé obce: Marian Fiedler, Ing. Lucie Pospíšilová (příchod v 18:20 hodin),
Mgr. Vojmír Křupka, Jaroslav Novotný, Radomír Štindl, Radka Švecová, Vladimír Svoboda

Nepřítomen a omluven: Daniel Mudroch, Vladimíra Voráčková
Přítomní občané:

1

Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:10 hodin
19:30 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Rozdělení parcely 167, nový geometrický plán
5) Informování o realizaci opravy komunikace ke Šlepru a křižovatka Strbačkovi
6) Informování – investice mateřská škola
7) Podání žádosti u Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021
8) Sněhová radlice malotraktor
9) Rozpočtová opatření 9,10
10) Různé 11) 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. 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.
K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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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 Štindla.
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 dostavila Ing. Lucie Pospíšilová v 18:20 hodin.
K bodu 4) Rozdělení parcely 167, nový geometrický plán
Starosta obce předložil zastupitelům 3 návrh rozdělení parcely 167. Jedná se o 3 nová
stavební místa s plánovaným rozšířením lokality Nad Trpínkami. Zastupitelé mezi sebou
diskutovali vzdálenosti mezi parcelami vč. nového vzniklého prostoru pro obratiště. Toto
místo by mělo být dostačující pro záchranné složky i pro komunální provoz. S rozdělením
dané parcely vystávají další povinnosti k řešení s majiteli pozemků stavebníků Knapek a
Trunečka. Starosta si nechá od geodetické společnosti vyčíslit přesné m2, které se buď budou
odečítat či přičítat. Vzniknou tak kupní či směnné smlouvy. Bude nutné vypsání záměru.
Stavebníci Knapek a Trunečka budou informování o tomto aktuálním stavu. Současný
navržený stav geometrického plánu – bez připomínek zastupitelů.
K bodu 5) Informování o realizaci opravy komunikace ke Šlepru a křižovatka Strbačkovi
Na základě výběrového řízení obec Malé Hradisko realizovala opravu komunikace ke Šlepru.
Zastupitelé se dotazovali na praktické zhotovení a na průběhy realizačních prací. Starosta
odpovídal, že práce probíhaly dle smlouvy o dílo, v současné době probíhá předání díla a
fakturace. Dále starosta hovořil o opravě křižovatky u bytovek (Strbačková) odvodnění,
zhotovení obrub, podkladních a horních vrstev. Opravu této křižovatky na místní komunikaci
realizovala stejná společnost, která realizovala komunikaci ke Šlepru. Zastupitelům byl zaslán
návrh rozpočtu opravy křižovatky, který byl upraven na stejnou hladinu cen jako při realizaci
opravy komunikace ke Šlepru. Výše zakázky 241 286,-Kč vč. DPH. Cena komunikována
formou E-mailové korespondence. Zakázka zadána formou objednávky. Financování bylo
schváleno formou rozpočtu na rok 2021 vyčleněnou částkou na opravy komunikací.
Ze zasedání odešel Vladimír Svoboda v 18:45 hodin.
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K bodu 6) Informování – investice mateřská škola
Starosta obce předal slovo místostarostce paní Pospíšilové, která nás informovala o pořízení
nového vybavení do školní jídelny. Jedná se o plynový sporák, konvektomat, nerezový dřez.
V jarních měsících byly již pořízeny další dva spotřebiče - myčka nádobí a chnětač těsta. Dále
byla opravena elektroinstalace a navýšen instalovaný příkon elektrické energie do budovy na
40 A a instalován nový filtr do potrubí odsávání.
K bodu 7) Podání žádosti u Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021
Obec Malé Hradisko má zpracován projekt a vyjádření příslušného stavebního úřadu
k opravě kabin u sjezdovky v obci Malé Hradisko. Stavba i příslušné parcely jsou ve vlastnictví
obce. Záměr opravy je v souladu se strategickým dokumentem obce pod názvem Místní
program obnovy vesnice 2020-2027 - Plán sportu. S projektantem byl vytvořen projekt vč.
výkazu výměr dle aktuálních cen URS. Celková cena vč. DPH činí 929 736,-Kč. Starosta
doporučil zastupitelům schválit podání žádosti u Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021.
Společně se obec zavazuje na spolufinancování daného projektu. Starosta vyzval zastupitele
k dotazům - nebylo dotazů. Předsedající dal hlasovat kdo je pro podání žádosti o dotaci u
Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021 vč. spolufinancování daného projektu.
výsledek hlasování
PRO – 6
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelstvo obce Malé Hradisko „schvaluje“ podání žádosti o dotaci u Národní
Sportovní Agentury - Kabina 2021 vč. spolufinancování daného projektu.
Usnesení bylo přijato.
K tomuto bodu starosta dále hovořil o maximální výši dotace a ta je stanovena na 80%
z celkových oprávněných nákladů na akci. Dále hovořil o nutnosti zajištění vlastního podílu
na dofinancování akce. Jednalo by se cca o částku 186 000,-Kč z vlastních zdrojů. Celková
výše realizované akce ve výši 929 736,-Kč. Starosta dal prostor k připomínkování – nenastalo.
Proto dal hlasovat kdo je pro souhlas k zajištění vlastního podílu na dofinancování akce
k opravě kabin u sjezdovky v obci Malé Hradisko u Národní Sportovní Agentury - Kabina 2021
výsledek hlasování
PRO – 6
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelstvo obce Malé Hradisko „schvaluje“ zajištění vlastních vlastního podílu na
dofinancování akce k opravě kabin u sjezdovky v obci Malé Hradisko u Národní Sportovní
Agentury - Kabina 2021
Usnesení bylo přijato.
K bodu 8) Sněhová radlice malotraktor
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K tomuto bodu starosta informoval o záměru nákupu sněžného pluhu na obecní traktor.
Radlice by byla umístěná dopředu s otáčením 30 stupňů do stran. Byly předloženy 2 nabídky
od společnosti Rybářtech s.r.o. (dodavatel všech našich příslušenství k traktoru) v ceně
58 080,-Kč vč. DPH a Agro Šálek v ceně 62 000,-Kč. Po diskuzi vzešly pro starostu úkoly
ohledně zjištění termínů dodání a prověření funkčnosti u obcí, které již radlici používají.
Zastupitelstvo rozhodne na základě dalších podkladů.
K bodu 9) Rozpočtová opatření 9,10/2021
Zde starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních, které schválil na základě svých
pravomocí. Jedná se o rozpočtové opatření č. 9,10 /2021
K bodu 10) Různé - Starosta předložil nabídku ohledně instalace kamer pro dohlížení na
obecní prostory s návazností na dodržování pořádku a bezpečnosti v obci. Zastupitelé
projevovali různé názory. Nevznikl žádný společný návrh. Úmysl je nutné znovu věcně
probrat, získat více informací. Zůstává otevřeno.

K bodu 11) Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v: 19.30 hodin.

V Malém Hradisku 27. srpna 2021

Zapisovatel:

Marian Fiedler

…………………………….…………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………….……………….

Ověřovatelé:

Mgr. Vojmír Křupka …………………………………………..

Radomír Štindl

…………………………………………..
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