
 
Usnesení č. 16 

 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 30.5.2008.  

 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

1. Schvaluje Dodatek č.4 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu    

  č. N – 0011/02 se společností Becker Bohemia s.r.o. provozovna Plzeň . 
 

2. Schvaluje návrh Dodatku smlouvy z  29.12.2003 o výši nájemného z obecních pozemků pronajatých   
  k hospodaření společnosti Agrospol Malý Bor a.s. na rok 2008 a na rok 2009 a další smluvní období. 
 

3. Schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy ve výši 11. 279,93,- Kč., a to do    
  rezervního fondu částku 8. 279,93,-Kč. a do fondu odměn částku 3. 000,-Kč.  
 

4. Schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce se společností EKO – KOM na sběrnou nádobu na papír. 
 

5. Schvaluje návrh Dodatku Smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku k zajištění dopravní   
   obslužnosti s Odborem dopravy Plzeňského kraje na rok 2008. 

 
6.  Schvaluje návrh Nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,    
     Praha 4 na pronájem části pozemků p.č. 2251 – ostatní komunikace, p.č. 2236/4 – ostatní komunikace   
     v k.ú.Hradešice o celkové výměře 52 m2 za účelem stavby Silnice I/22 Hradešice – průtah za 5,-Kč/m2   
     za rok. 
 
7. Schvaluje návrh na spolufinancování částí stavby Silnice I/22 Hradešice – průtah a to chodníky a 

zpevněné plochy, 33,1% podíl na kanalizaci, přípojky kanalizace a 10% rezervy na tyto práce.  
 

8. Schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace na zateplení víceúčelové obecní budovy čp. 
81 v k.ú.Hradešice a zpracování energetického auditu od společnosti BRM s.r.o., Farského 5, Plzeň, za   

     celkovou částku 80. 000,-Kč. 
 

9. Jmenuje členy výběrové komise na dodavatele opravy komunikací v rámci „Programu obnovy 
venkova“ ve složení: Jiří Panuška, František Balíček, Ing.Václav Tůma, Antonín Zelenka. 
 

  10.  Schvaluje návrh Smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce topení ve víceúčelové obecní budově čp.81  
    v k.ú. Hradešice s firmou Pavel Žák – instalatérství, U Svobodárny 10/1215 Praha 9 za celkovou   
    částkou 422. 448,-Kč. 
 

11.  Bere na vědomí petici „Stop dotacím z ústředí“ za posílení daňových příjmů obcí. 
 

 
 
 

 
Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 


