Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 31/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 26. 11. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Ing. Lucie Pospíšilová,
Jaroslav Novotný, Radomír Štindl (příchod v 18:23 hod.), Vladimír Svoboda (příchod
v 18:48 hod.), Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Nepřítomni a omluveni: 0
Přítomni občané: 1
Zahájení zasedání: 18:13 hodin
Ukončení zasedání: 19:17 hodin
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Smlouva EG.D, a.s. - instalovaný příkon, rozšíření v části obce Nad Trpínkami
5) Informace - Územní plán obce Malé Hradisko – návaznost na dotaci Olomouckého kraje
6) Návrh rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
7) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
8) Žádost - Ludmila Šálková
9) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2021, zrušení akce setkání seniorů,
aktualizace „Smlouvy o nájmu prostoru souvisejícího s podnikáním“ mezi obcí
Malé Hradisko a firmou Vegacom a.s.
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 přítomno 7 z 9 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 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.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva. Následně zastupitele vyzval k jeho
případnému doplnění či změně. Nebylo tomu tak, proto dal o programu hlasovat.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce schvalují takto navržený program zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatele Mgr. Vojmíra Křupku. Jako ověřovatele zápisu
Ing. Lucii Pospíšilovou a Vladimíru Voráčkovou. Jiný návrh nebyl podán.
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Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Mgr. Vojmír Křupka, ověřovatelé budou
Ing. Lucie Pospíšilová a Vladimíra Voráčková.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že body byly splněny
a zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání.
K bodu 4) Smlouva EG.D, a.s. - instalovaný příkon, rozšíření v části obce
Nad Trpínkami
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem aktualizace Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001894418 s účinností od 27. 11. 2021.
Konstatoval, že nová smlouva bude mít obsah stejný, jako smlouva předcházející. K návrhu
smlouvy neměli zastupitelé obce připomínky.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují návrh Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001894418 s účinností od 27. 11. 2021
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Informace - Územní plán obce Malé Hradisko – návaznost na dotaci
Olomouckého kraje
(Pozn.: V 18:23 hod. se dostavil Radomír Štindl.)
Starosta obce informoval o stavu zpracování Územního plánu obce Malé Hradisko
a podmínkách poskytnutí dotace na jeho zpracování od Olomouckého kraje. Vzhledem
k těmto podmínkám Obecní úřad Malé Hradisko vrátí již poskytnutou dotaci ve výši 58 000,Kč za rok 2021. V příštím roce 2022 bude znovu o příspěvek na zpracování územního plánu
žádat.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o stavu zpracování Územního plánu
obce Malé Hradisko.
K bodu 6) Návrh rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
(Pozn.: V 18:48 hod. se dostavil Vladimír Svoboda.)
Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce Malé Hradisko na rok 2022, a to
po jednotlivých položkách v příjmové a výdejové části. Zastupitelé se vyjádřili k návrhu,
zejména k výdajům na opravy komunikací, financování provozu Mateřské školy
Malé Hradisko a zpracování územního plánu obce. Finální verze rozpočtu obce Malé
Hradisko na rok 2022 by měla být projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce.
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Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o návrhu rozpočtu obce Malé Hradisko
na rok 2022.
K bodu 7) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nové zřizovací listiny Mateřské školy
Malé Hradisko. Uvedl důvody, které vedou k nutnosti aktualizace původní zřizovací listiny
s množstvím doplňujících dokumentů upravujících činnost mateřské školy. Vzhledem
k rozsahu a obsahu nové zřizovací listiny a ke krátké době na její prostudování se zastupitelé
dohodli, že se zřizovací listinou budou zabývat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o návrhu nové zřizovací listiny
Mateřské školy Malé Hradisko.
K bodu 8) Žádost - Ludmila Šálková
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí Ludmily Šálkové, kterou podala na Obecní úřad
Malé Hradisko, o umístění dopravní značky zakazující průjezd těžké techniky kolem jejího
domu. Uvedená vozidla podle jejího vyjádření narušují statiku jejího obydlí. Zastupitelé se
v diskusi k této problematice vyjádřili. Protože se jedná o složitou záležitost, starosta obce
požádá o vyjádření Magistrát města Prostějova k možnostem řešení této situace.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o podané žádosti Ludmily Šálkové.
K bodu 9) Různé
– Starosta obce informoval o rozpočtovém opatření č. 13/2021, které schválil na základě
svých pravomocí.
– Starosta obce informoval o zrušení akce setkání seniorů vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci související se šířením covid-19.
– Starosta obce informoval o možnosti aktualizace „Smlouvy o nájmu prostoru souvisejícího
s podnikáním“ mezi obcí Malé Hradisko a firmou Vegacom a.s.
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v 19:17 hodin.
V Malém Hradisku 26. listopadu 2021
Zapisovatel:

Mgr. Vojmír Křupka …………….……….……………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

Ověřovatelé:

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

…………….……………….……….

Vladimíra Voráčková …………..……………….…………
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