Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 25/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 20. 4. 2021 v horní zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Ing. Lucie Pospíšilová,
Jaroslav Novotný, Vladimír Svoboda, Radomír Štindl, Radka Švecová,
Nepřítomni a omluveni: Vladimíra Voráčková
Přítomni občané:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

5
18:10 hodin
19:55 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Schválení pořizovatele ÚP – Magistrát města Prostějova
4) Smlouva Povodí Moravy
5) Žádost Hanák Hanáková koupě pozemku 1578/1 + pan Vařeka
6) Studie parcely 167 rozšíření zástavby
7) Směrnice pro poskytnutí příspěvku na stravování
8) Informace ohledně silnice průtah obce II/150
9) Různé na vědomí rozpočtové opatření 1,2,3/2021
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 přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se. Dále starosta obce
navrhl diskusi k jednotlivým bodům vést operativně a přímo.
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 neumožňuje pořizování jakéhokoliv audiovizuálního
záznamu, tudíž pořízení tohoto záznamu je protizákonné.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva. Poté navrhl jeho doplnění o body
určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, projednání smlouvy o smlouvě budoucí EG.D a.s.
věcné břemeno v různém informace o Mateřské škole Malé Hradisko a svod informací
řešených v době únor až duben 2021. Starosta obce předložil následující návrh nového
programu jednání.
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Schválení pořizovatele ÚP – Magistrát města Prostějova
5) Smlouva Povodí Moravy
6) Žádost Hanák Hanáková koupě pozemku 1578/1 + pan Vařeka
7) Studie parcely 167 rozšíření zástavby
8) Směrnice pro poskytnutí příspěvku na stravování
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9) Informace ohledně silnice průtah obce II/150
10) Smlouva o smlouvě budoucí EG.D a.s.věcné břemeno
11)Různé-na vědomí rozpočtové opatření 1,2,3/2021; Informace o Mateřské škole Malé
Hradisko, souhrn informací řešených v době únor až duben 2021
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
Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že všechny body byly
splněny a zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán.
Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání.
K bodu 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Radomíra Štindla a Ing. Lucii Pospíšilovou.
Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Marian Fiedler, ověřovatelé budou Radomír
Štindl a Ing. Lucie Pospíšilová.
Výsledek hlasování
PRO – 8
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4) Schválení pořizovatele ÚP – Magistrát města Prostějova
Obec Malé Hradisko řeší pořízení nového územního plánu. Starosta byl vyzván Magistrátem
města Prostějova o schválení pořizovatele územního plánu a tím je Magistrát města
Prostějova.
Zastupitelé obce se k dané problematice nevyjadřovali.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují pořizovatele ÚP – Magistrát města
Prostějova
Výsledek hlasování
PRO – 8
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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K bodu 5) Smlouva Povodí Moravy
Na základě sválené žádosti společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.1.2021 usnesením č.
24/2021, žadatel předkládá smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Opatření na zlepšení jakosti
vody VD Plumlov“ ve stejném rozsahu jako v minulém roce, tj. ve výši 11 346,- Kč. Starosta
vyzval k připomínkování návrhu smlouvy. Nebylo připomínek.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
11 346,- Kč pro společnost Povodí Moravy, s.p.
Výsledek hlasování
PRO – 8
Všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Žádost Hanák Hanáková koupě pozemku 1578/1 + pan Vařeka
Na základě schváleného záměru prodeje stavebního pozemku 1578/1 a pravidel prodeje se
v danou dobu vyvěšení záměru od 26. 1 2021 do 26. 2. 2021 sešly dvě žádosti. První žádost
od manželů Ivo a Erika Hanákových trvale bytem Malé Hradisko č. 32. Druhá žádost od pana
Tomáše Vařeky bytem Dobrochov 43. Zastupitelstvo zhodnotilo žádosti v souladu s pravidly
pro prodej pozemku. Dle bodu VI. odstavec 6.2.pravidel byla zvýhodněna žádost manželů
Hanákových. Kupující manželé Hanákovi se zavazují k zakoupení i vodovodní přípojky na
danou stavební parcelu vybudovanou obcí Malé Hradisko v hodnotě 27 149 ,-Kč.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelé obce schvalují prodej stavební parcely 1578/1 v katastru
obce Malé Hradisko manželům Ivo a Erika Hanákovým cena 300 Kč / 1m2 vč. vodovodní
přípojky
Výsledek hlasování
PRO – 8
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Studie parcely 167 rozšíření zástavby
Na základě minulého jednání zastupitelstva byla zpracována studie pro novou výstavbu RD
na parcele č. 167 v katastru obce Malé Hradisko. Studii zpracoval Ing. Arch. Dujka s návrhem
čtyř nových parcel. Zastupitelé navrhli alternativní řešení v počtu tří parcel. Nastala shoda pro
tři nové parcely. Starosta navrhl pro následné kroky zadat zpracování návrhu nového
geometrického plánu, který bude řešit přesné dělení dané parcely.
K bodu 8) Směrnice pro poskytnutí příspěvku na stravování
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Diskutováno – zjištěna potřeba dalších detailů.
Odročeno na další zasedání.

K bodu 9) Informace ohledně silnice průtah obce II/150
Starosta informoval o záměru Olomouckého kraje realizovat rekonstrukci silnice II/150
průtah obce Malé Hradisko. Již v minulosti se obec snažila zapracovat do komunikace
bezpečnostní prvky jako např. místo pro přecházení, novou vjezdovou bránu ve směru od
Protivanova či další např. optické prvky. Pro Olomoucký kraj projekt zpracovává společnost
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Moravia Consult Olomouc a.s. Tato společnost vyprojektovala řešení vjezdové brány do obce
vč. rozšíření komunikace do části soukromých parcel a do částí obecních prostor. Navržená
varianta je s mohutným záborem do cizích pozemků a v některých místech zcela znemožní
vstup na soukromou parcelu. Obec po návrhu přichází s alternativním řešením, a tím je
odvodnění pláně a části komunikace položením potrubí do podélného příkopu a zaústění do
obecní dešťové kanalizace. Náklady s realizací této varianty Krajský úřad Olomouc akceptuje.
Za obcí Malé Hradisko by šly náklady vniklé změnou projektu a to ve výši 77 440,-Kč
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelé obce schvalují výdaj ve výši 77 440 ,-Kč na změnu
projektu pod názvem Prodloužení dešťové kanalizace.
Výsledek hlasování
PRO – 7
PROTI - 0
Marian Fiedler
Mgr. Vojmír Křupka
Daniel Mudroch
Ing. Lucie
Pospíšilová
Vladimír Svoboda
Radomír Štindl
Radka Švecová

ZDRŽEL SE – 1
Novotný Jaroslav

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
K bodu 10) Smlouva o smlouvě budoucí EG.D a.s. věcné břemeno
Společnost EG.D, a.s řeší s obcí Malé Hradisko smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu s názvem „ M. Hradisko, DS NN, Urbánek “ na parcele 1374/1
vlastník obec Malé Hradisko. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to ve výši 2 200,-Kč
Vzhledem k tomu že kabelové vedení NN bude uloženo v budoucí době ve zpevněné části
komunikace si Obec Malé Hradisko vyhradila uložení do země s min. krytím 100cm.
Tento požadavek bude zapracován do smlouvy o zřízení věcného břemene
č.:PR-001030064543/001-EMKO
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelé obce schvalují smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pod názvem „ M. Hradisko, DS NN, Urbánek “
Výsledek hlasování
PRO – 8
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
K bodu 11) Různé - na vědomí rozpočtové opatření 1,2,3/2021; Informace o Mateřské
škole Malé Hradisko, souhrn informací řešených v době únor až duben 2021
Starosta informoval o rozpočtových opatřeních 1,2,3,/2021 ,které schválil v rámci svých
pravomocí. Dále starosta informoval o řešených věcech v období únor až duben 2021
(viz.příloha zápisu).
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Dále místostarostka paní Pospíšilová informovala o instalaci nových spotřebičů ve školní
kuchyni MŠ. Následně nás informovala o návštěvě hygienické stanice, která sdělila
požadavky na úpravu či modernizaci nebo opravy. Pro kuchyň bude zpracována další cenová
nabídka spotřebičů (plynový sporák, konvektomat) a následných zařízení jako dřezy a
pomocné stolky. Dále zastupitelstvo řešilo stavební úpravy schodiště a skladovacích prostor.
Opravné a investiční záměry budou řešeny v době prázdnin způsobem dodavatelským i
obecními zaměstnanci.

Jednání zastupitelů obce skončilo v 19:55 hodin.

V Malém Hradisku 20. dubna 2021

Zapisovatel:

Marian Fiedler

………………………………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………………….

Ověřovatelé:

Radomír Štindl

………………………………….

Ing. Lucie Pospíšilová ………………………………….
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