
 
Usnesení č. 11 

 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 23.11.2007.  

 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

1. Schvaluje návrh ceny vodného na rok 2008 u pohyblivé složky ve výši 23,-Kč. za 1m3 vody a     
     pevné složky 32,20,-Kč. za měsíc. 

   
2. Schvaluje, na základě projednání s občany, podání žádostí na poskytnutí dotace na projekty z   

   Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 na  projekty: opravy místních   
   komunikací s pořízením malé mechanizace na údržbu veřejných prostranství, výstavbu ČOV   
   v Hradešicích a opravy kanalizací s prodloužením kanalizačních řadů, opravy kapl v Hradešicích,   
   Smrkovci a Černíči, vybudování dětského hřiště s osazením herních prvků při Mateřské škole v   
   Hradešicích, výměnu oken a zateplení víceúčelové   

     obecní budovy v Hradešicích čp. 81, rekonstrukce veřejného rozhlasu a jeho rozšíření do   
     spádových obcí, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava věžních hodin, dobudování sportovního   
     areálu s rekonstrukcí zázemí, výsadba veřejné zeleně včetně odpočívadel, revitalizace vodních   
      ploch ve vlastnictví obce. 

 
3. Schvaluje cenový dodatek na rok 2008 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 

využívání a     odstraňování separovaného a nebezpečného odpadu se společností RUMPOLD – P 
s.r.o., provozovna Sušice. 

 
4. Schvaluje Směrnici č.01/2007 „Domovní řád“ Obce Hradešice. 

 
5. Schvaluje rozpočtové změny na straně příjmů ve výši 11 142 767,-Kč. a na straně výdajů ve  
    výši 9 600 800,-Kč. 

 
6. Schvaluje „Smlouvu o dílo“ mezi Ing.Tůmou, Letovy 25, 341 01 Horažďovice a Obcí Hradešice  
    na projekty pro žádosti o dotace na projekty: a) výměna  části otopné soustavy ve víceúčelové   
    budově v Hradešicích a vybudování dětského hřiště, b) obnova místních komunikací a nákup   
    techniky na údržbu veřejných prostranství, c) obnova místních kulturních památek v Hradešicích,  
   Černíči a Smrkovci. 
 
7. Schvaluje „Smlouvu o zprostředkování“ mezi společností Edolo s.r.o., se sídlem Dr.Sedláka 778,  
    339 01 Klatovy a Obcí Hradešice na získání finančních prostředků z grantů Evropské unie na  
    výstavbu čistírny odpadních vod v Hradešicích .  
 
8. Schvaluje, na základě ustanovení § 85 písmeno h) Zákona o obcích, rozložení splatnosti závazku  
    ze smlouvy o dílo S 07-043-0038, uzavřené mezi Obcí Hradešice a Kašparů – Koller, Stavitelství   
    s.r.o., na dobu delší 18-ti měsíců a to do konce roku 2013.    
 

  9.  Bere na vědomí zápis z jednání valné hromady obecně prospěšné společnosti Úhlava. 
 

 
 

 
Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 


