Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 32/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 17. 12. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomni: Marian Fiedler, Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Ing. Lucie Pospíšilová,
Jaroslav Novotný, Radomír Štindl, Vladimír Svoboda, Radka Švecová, Vladimíra Voráčková
Nepřítomni a omluveni: 0
Přítomni občané: 0
Zahájení zasedání: 18:20 hodin
Ukončení zasedání: 19:00 hodin
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
6) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
7) Různé
8) 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 všech 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. Poté navrhl jeho doplnění o bod
týkající se schválení žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko včetně zvolení
pořizovatele územního plánu. Starosta obce předložil následující návrh nového programu
jednání.
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
6) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
7) Schválení žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko včetně zvolení pořizovatele
územního plánu
8) Různé
9) Závěr
Starosta obce vyzval zastupitele k jeho případnému doplnění či změně. Nebylo tomu tak,
proto dal o programu hlasovat.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelé obce schvalují takto doplněný program zasedání
zastupitelstva obce Malé Hradisko.
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Výsledek hlasování
PRO – 9
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 navrhl
Daniela Mudrocha a Jaroslava Novotného. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zapisovatelem bude Mgr. Vojmír Křupka, ověřovatelé zápisu budou
Daniel Mudroch a Jaroslav Novotný.
Výsledek hlasování
PRO – 9
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 zastupitelstva obce a konstatoval, že body
byly splněny s tím, že projednáním obsahu nové zřizovací listiny Mateřské školy
Malé Hradisko se zastupitelé obce budou zabývat na dnešním jednání zastupitelstva dne
17. 12. 2021. Zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o plnění usnesení z minulého zasedání.
K bodu 4) Rozpočtová opatření
Starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních č. 14/2021 a č. 15/2021, která schválil
na základě svých pravomocí.
Závěr: Zastupitelé obce berou na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 14/2021
a č. 15/2021.
Starosta obce dále předložil návrh rozpočtového opatření č. 16/2021 vztahujícímu se
ke změnám ve finálním stavu rozpočtu obce na rok 2021. K rozpočtovému opatření nebyly
ze strany zastupitelů obce připomínky.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 16/2021.
Výsledek hlasování
PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Schválení rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2022
Starosta obce předložil zastupitelům návrh finálního rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok
2022, a to po jednotlivých položkách v příjmové a výdajové části. Návrh rozpočtu byl
doplněn na základě připomínek zastupitelů obce z minulého zasedání zastupitelů dne
26. 11. 2021. Starosta obce konstatoval, že návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen od
29.11.2021 do 17.12.2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. Starosta zároveň upozornil na důležitou změnu
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v položkách rozpočtové skladby pro místní poplatky, platnou od 1. 1. 2022. Podle vyhlášky č.
412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, se ruší položka „1340 – Poplatek za provoz systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů“ a od 1. 1. 2022 ji
již nebude možné používat. S účinností od 1. 1. 2022 tuto položku nahrazuje položka „1345 –
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.“ V příjmech částka 6 497 100,-Kč. Ve
výdajích částka 6 663 074,50 Kč. Financování - položka ve výši 165 974,50 Kč.
Ze strany zastupitelů obce nebyly další připomínky, proto dal starosta o návrhu rozpočtu obce
pro rok 2022 hlasovat.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelé obce schvalují rozpočet obce Malé Hradisko pro rok 2022.
Výsledek hlasování
PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6) Zřizovací listina Mateřské školy Malé Hradisko
Zastupitelé obce se na základě svého rozhodnutí z jednání zastupitelstva dne 26. 11. 2021
znovu zabývali návrhem nové Zřizovací listiny Mateřské školy Malé Hradisko. Zastupitelé
o obsahu návrhu diskutovali a starosta dal v závěru o nové zřizovací listině, která bude platit
od 1. 1. 2022, hlasovat.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelé obce schvalují novou Zřizovací listinu Mateřské školy
Malé Hradisko, která bude platit od 1. 1. 2022.
Výsledek hlasování
PRO – 6
Marian Fiedler
Mgr. Vojmír Křupka
Ing. Lucie Pospíšilová
Jaroslav Novotný
Radomír Štindl
Radka Švecová

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 3
Daniel Mudroch
Vladimír Svoboda
Vladimíra Voráčková

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7) Schválení žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko včetně zvolení
pořizovatele územního plánu
Starosta obce předložil zastupitelům návrh žádosti o pořízení Územního plánu Malé Hradisko
včetně pořizovatele územního plánu. Zastupitelům zodpověděl dotazy k procesu vypracování
žádosti a zpracování „Žádosti o pořízení územního plánu nebo jeho změny.“
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelé obce schvalují:
a) žádost o pořízení Územního plánu Malé Hradisko ve smyslu ust. § 44 zákona
č. 183/2006 Sb., o ůzemním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),
b) jako pořizovatele územního plánu Magistrát města Prostějova, odbor územního
plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, nám. T.G.M. 130/14,
796 01 Prostějov ve smyslu ust. § 6 stavebního zákona.
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Výsledek hlasování
PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
K bodu 8) Různé
– Starosta obce informoval o připravovaném Zpravodaji obce Malé Hradisko.
K bodu 9) Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v 19:00 hodin.

V Malém Hradisku 17. prosince 2021
Zapisovatel:

Mgr. Vojmír Křupka …………….……….……………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

…………….……………….……….

Ověřovatelé:

Daniel Mudroch

…………………………….……….

Jaroslav Novotný

…………..……………….…………

Zápis vč. usnesení č. 32/2021 ze zasedání 17. 12. 2021

Stránka 4

