Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 22/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 23. 10. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný,
Ing. Lucie Pospíšilová, Radomír Štindl, Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Nepřítomni a omluveni: Vladimír Svoboda
Přítomni občané:
6
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:10 hodin
19:10 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Projednání podané petice HHR z.s.
5) Projednání žádosti - Pošta Partner Malé Hradisko
6) Schválení záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1
7) Různé
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:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Projednání podané petice HHR z.s.
5) Projednání žádosti – Pošta Partner Malé Hradisko
6) Schválení záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1
6) Rozvojový dokument obce Malé Hradisko 2020 - 2027
7) Podání žádosti MMR - komunikace
8) Různé
9) Závěr
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Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce souhlasí s takto upraveným programem.
Výsledek hlasování
PRO – 7
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 Radku Švecovou.
Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Marian Fiedler, ověřovatelé budou Jaroslav
Novotný a Radka Švecová.
Výsledek hlasování
PRO – 7
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Na zasedání se dostavil zastupitel Radomír Štindl 18.13 hod.
K bodu 4) Projednání podané petice HHR z.s.
Na základě přijaté petice od Hanácko – Horáckého rozhledu, z.s. přijaté starostou obce na
minulém zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2020. Starosta předložil petici zastupitelům
k prostudování. Petice slouží jako podklad pro dlouhodobý pronájem obecní budovy
konkrétně budovy sokolovny v obci Malé Hradisko. Tato petice od občanů směřuje do
samostatné působnosti obce (tj. do oblasti nakládání s jejím majetkem), nevyřizuje se
způsobem předpokládaným zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ale postupem dle
ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, dle kterého občan obce, který dosáhl věku
18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou
obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů. Na základě těchto informací starosta
zopakoval již zmíněné. Zastupitelstvo nikomu nezakazuje pronájmy obecních budov, to vše
s rovnými podmínkami pro všechny a preferuje jednorázové krátkodobé pronájmy.
Zastupitelstvo nikomu nikdy pronájem nezakázalo. Je důležité a vhodné zdůraznit skutečnost,
že rozhodování o tom, zda (a případně jakým způsobem) bude obec nakládat se svými
nemovitými věcmi, je primárně záležitostí samotné obce, přičemž z žádného podání občanů
nelze dovodit povinnost orgánů obce s obecním majetkem jakkoli disponovat.
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Předsedající shrnul informace - zastupitelstvo obce tento dlouhodobý pronájem na zasedání
zastupitelstva obce konaném dne: 27. 8. 2020 neschválilo.
Poté obec obdržela „petici“ v identické věci, kterou starosta osobně převzal na zasedání
zastupitelstva obce konaném dne 30. 9. 2020, nicméně ani tentokrát zastupitelstvo usnesení o
dlouhodobém pronájmu nepřijalo a odkázalo se na výsledek minulého zasedání zastupitelstva
obce konaném dne 27. 8. 2020. Zastupitelstvo obce 23. 10. 2020 věcně projednalo na zasedání
zastupitelstva danou petici a ztotožňuje se se svým rozhodnutím z minulých zasedání.
Zastupitelé obce berou na vědomí přijatou petici ze dne 30. 9. 2020.
K bodu 5) Projednání žádosti – Pošta Partner Malé Hradisko
Starosta obce seznámil zastupitele obce s podanou žádostí od provozovatele pobočky Pošty
Partner paní Lenkou Sekaninovou. Žádost mluví a plánovaném uzavření pobočky současným
provozovatelem k 31. 5. 2021 z provozních důvodů. Žádost vybízí k projednání a podpoření
jedné ze dvou navržených variant. V mezidobí starosta žádal Českou poštu o omezení
provozní doby pošty Partner v obci. Bylo mu odpovězeno, že omezení provozním doby však
danou situaci nelze řešit. Česká pošta je povinna postupovat dle stanovených pravidel a
v souladu s platnou legislativou. Provoz každý pracovní den v týdnu. Zastupitelstvo probíralo
navržené varianty. Výsledek - ani jedna varianta není zastupitelstvem akceptovatelná.
Zastupitelé hovořili o odpovědnosti a zajištění si zástupu ze své strany (provozovatelem).
Starosta navrhl podílet se na financování zástupu po dobu dovolené či nemoci ve výši
rovných podmínek mzdy obecních zaměstnanců. 20 dní dovolená krát 3 hod. denně se rovná
60 hod + 30 hod pracovní neschopnost rovná se 90 hod za rok. Celkem 90 krát 150,-Kč hod
rovno 13 500,-Kč.
Do diskuze se přihlásil pan Daniel Mudroch s návrhem provozování pošty Partner obcí Malé
Hradisko.
Zastupitelé se jednoznačně shodli na tom, že poštu v obci chtějí zachovat. Proto nezávisle na
rozhodnutí provozovatele pobočky pošty Partner paní Lenky Sekaninové, projednávají další
možnosti pro zachování základních poštovních služeb v obci.
Starosta dále vyzval paní Lenku Sekaninovou k vyjádření. Bylo sděleno, že nemá nikoho na
možný zástup. Dále paní Sekaninová byla vyzvána k reagování na nabídnutou finanční pomoc
před hlasováním. Bez reakce.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce souhlasí s finanční podporou pro financování
zástupu po dobu dovolené či nemoci ve výši 13 500 Kč/ rok v poště Partner Malé Hradisko
Výsledek hlasování
PRO 7
Marian Fiedler,
Mgr. Vojmír Křupka,
Jaroslav Novotný,
Ing. Lucie Pospíšilová,
Radomír Štindl,
Radka Švecová,
Vladimíra Voráčková

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 1
Mudroch Daniel

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zápis vč. usnesení č. 22/2020 ze zasedání 23. 10. 2020

Stránka 3

Obec Malé Hradisko
Po ukončení hlasování paní Lenka Sekaninová sdělila, že již výpověď podala.

K bodu 6) Rozvojový dokument obce Malé Hradisko 2020 – 2027
Starosta hovořil o nutnosti mít zpracovaný strategický dokument obce, který je většinou
požívá jako příloha k žádostem o dotace. Obec Malé Hradisko má schválený tento dokument
do konce roku 2020. Nový aktualizovaný plán rozvoje vesnice starosta aktualizoval a doplnil
o nové informace. Před schválením vyzval zastupitele o doplnění tohoto dokumentu – nebylo
připomínek.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje „Plán rozvoje obce Malé Hradisko
2020 – 2027“.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Podání žádosti MMR - komunikace
K tomuhle bodu starosta mluvil o otevřené výzvě na Ministerstvu pro místní rozvoj pro
podání žádosti o dotace na opravu místních komunikací 2021 z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. Konkrétně se jedná o dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací. Příjem žádostí 12. 10. 2020 a ukončení podání žádostí 21.12.2020 12.00 hod.
Dotace je poskytována až do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil.
Kč.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje Podání žádosti o dotace v dotačním titulu
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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K bodu 8) Různé
- Starosta hovořil o situaci Covid 19 v obci, pravidelně komunikuje s hygienickou stanicí
s návazností na provoz MŠ a dalších osob. Vše dodržováno dle vládních nařízení.
- Dne 14. 10. 2020 Jednotka SDH řešila stavění protipovodňové hráze v místní části Okluky
- Od společnosti Rybář Tech dodán zametač na nový malotraktor.
- Řešení - akce Mikuláš, setkání se seniory, divadlo – zrušeno vše se bude operativně řešit dle
aktuální situace.
K bodu 9) Závěr
Starosta ukončil jednání zastupitelů obce v 19:10 hodin.

V Malém Hradisku 23. října 2020

Zapisovatel:

Marian Fiedler

………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Jaroslav Novotný

………………………………….

Radka Švecová

………………………………….
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