
Výpis usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice 

ze dne 13. 12. 2022 
 
 
Zapisovatelka: Věra Nesměráková 
Ověřovatelé zápisu: Radim Souček, Pavel Vávra 
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
Pro 8, zdržel se 0, proti 0  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje program jednání zastupitelstva. 
Pro 8, zdržel se 0, proti 0  
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy  
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. I IP-12-6021683 „PB-
Malá Hraštice-kNN+SS100, parc. č. 482/5, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, podmínkou pro souhlas se stavbou je provedení výkopu ručně. 
V zeleném pásu, kde budou probíhat výkopové práce je vsakovací kanalizace. V žádném případě nesmí 
dojít k jejímu porušení. Zaslat na obec termín zahájení prací písemně 10 dní předem. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Malá Hraštice na rok 
2023 v částce 1.412.000,- Kč. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 
Malá Hraštice na roky 2023-2026. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
obce Malá Hraštice na rok 2023 na základě žádosti Ochraně fauny České republiky v částce 5.000,- Kč 
na podporu činnosti záchranné stanice živočichů v roce 2023. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu 
obce na rok 2023. 
Pro 7, proti 1 (Ing. Lukáš Černý), zdržel se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje upravený rozpočet obce Malá Hraštice na 
rok 2023 sestavený dle závazných ukazatelů – paragrafů. Rozpočet se schvaluje jako schodkový, na 
straně příjmů 26.190.802,- Kč a na straně výdajů 26.693.951,- Kč, schodek bude vyrovnán z přebytku 
hospodaření minulých let.  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá 
Hraštice na období 2023-2026. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 



Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje vyhlášení ceny vodného a stočného od 1. 1. 
2023 do 31. 12. 2023. Cena vodného je 49,50 Kč včetně DPH a stočného 60,50 Kč včetně DPH. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Patrik Sabon) 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dodávce vody 
předané s VaK Beroun a.s., se sídlem v Berouně, o navýšení ceny za m3 předané vody na 31,81 bez 
DPH. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, 
provedeného zadávacího řízení, splnění podmínek účasti, uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem Sdružení Malá Hraštice (POHL cz, a.s. + PROTON Strakonice, s.r.o.) IČO: 25606468, Nádražní 
25, 252 63 Roztoky, jako dodavatele stavby „ČOV Malá Hraštice, přivaděč tlakové kanalizace“, za cenu 
47.909.675,67 Kč včetně DPH. 
Pokud nedojde k podpisu Smlouvy o dílo na „ČOV Malá Hraštice, přivaděč tlakové kanalizace“ s prvním 
vybraným dodavatelem schvaluje Zastupitelstvo obce Malá Hraštice uzavření smlouvy s druhým 
dodavatelem, který splnil podmínky účasti v předmětném výběrovém řízení. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje rozpočtové opatření č. 8.  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje dělení pozemků dle geometrického  
plánu č. 400-023/2009 v lokalitě u chat za tratí  pod vodojemem, pozemky parc. č. 247/8, 246/8, 553, 
246/2 v k. ú. Malá Hraštice a dále pak souhlasí s dělením nově vzniklých pozemků parc. č. 246/11,  
246/10, 246/8 v k. ú. Malá Hraštice. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemky za 
účelem uspořádání vlastnických vztahů podle současného stavu využívané komunikace. Jedná se o 
pozemky v majetku p. XXXXX parc. č. 246/13, 246/15, 247/4, 247/19, 247/57, v majetku obce Malá 
Hraštice parc. č. 553/2, vše v k. ú. Malá Hraštice. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí nabídku na pořízení elektronické 
úřední desky „kiosku“ od firmy Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a firmy 
Webhouse s.r.o., Brněnská602/6, Jihlava, a pověřuje Patrika Sabona k provedení zhodnocení a analýzy 
nabídek do dalšího zasedání. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí nabídku na pořízení nových 
internetových stránek obce od firmy Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov,  
a pověřuje Patrika Sabona k provedení zhodnocení a analýzy nabídky do dalšího zasedání. 



Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje prodej části pozemku cca 14 m2 parc. č. 
513/2 v k. ú. Malá Hraštice. Výměra bude stanovena geometrickým plánem dle skutečně zabrané 
plochy. Cena je stanovena na základě posudku ocenění nemovitosti na 1.694,- Kč za m2 včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 
513/2 v k. ú. Malá Hraštice s žadatelem p. XXXXXXXX. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice neschvaluje návrh na pořízení změny územního 
plánu č. 2. Zastupitelstvo rozhodlo na základě stanoviska pořizovatele MěÚ Dobříš, odbor výstavby a 
životního prostředí, oddělení výstavby, úřadu územního plánování, kdy požadované plochy nenavazují 
na aktuálně vymezené zastavitelné plochy, v platné územně plánovací dokumentaci je požadavek na 
stabilizaci ploch rekreace a nemožnost jejich rozšiřování atd. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje stavební úpravy a přístavbu rekreační 
chaty na pozemku parc. č. 67/3 a pozemku parc. č. st. 237 v k. ú. Malá Hraštice, dle předložené 
projektové dokumentace. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí žádost o vyjádření ke stavebnímu 
záměru stavby domu pro rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. 284/77 a st. 208 v k. ú. Velká Hraštice 
dle předložené PD. Návrh splňuje požadavky územního plánu v poměru zastavěné plochy pozemku. 
Návrh nesplňuje požadavky na max. výšku objektu 6m. Požadujeme předělání PD dle požadavků 
územního plánu a opětovné předložení PD zastupitelstvu k projednání. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice neschvaluje umístění nových inovativních 
kontejnerů od společnosti TextileEco, a.s. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí Posouzení stavů objektů 
infrastruktury k převzetí do majetku obce. Výsledek bude zaslán majitelům lokalit pod hřištěm a za 
hřištěm. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 22 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterou se s účinností od 1. 1. 
2023 zvyšují tabulkové odměny členů zastupitelstev ÚSC a neschvaluje navýšení odměn neuvolněných 
zastupitelů od 1. 1. 2023. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 
 



Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice bere na vědomí vyjádření Městského úřadu Dobříš, 
odboru výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, k žádosti, prosbě, podnětu majitelů 
nemovitostí u pozemků parc. č. 482/6, 482/11, 482/26 v k. ú. Malá Hraštice, které jsou využívány jako 
komunikace. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 24 bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce Malá Hraštice schvaluje poskytnutí finanční odměny členům 
stavební komise XXXXX a XXXXX za činnost v komisi za rok 2022 v částce 2.000,- Kč pro každého. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 25 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JUDr. Vlastimil Kardinál                                                                  Helena Wiedermannová 
místostarosta                                                                                    starostka obce 


