Usnesení č. 17
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 25.6.2008.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Schvaluje závěrečný účet obce Hradešice za rok 2007 bez výhrad.
2. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradešice za rok 2007 vypracovanou
auditorskou společností ADU.CZ s.r.o.
3. Schvaluje rozpočtové změny na straně příjmů navýšení o 64. 000,-Kč. u daňových výnosů a na straně
výdajů bude založena samostatná položka organizace „komunitní plánování“ obsahující částku 2 %
z daňových příjmů obce v daném roce tj. 64 tis. Kč, která bude určena na sociální služby v rámci obce.
4. Schvaluje změnu výpůjční doby v Místní knihovně v Hradešicích.v termínu 1x za měsíc s tím, že na
požádání knihovnice umožní občanům návštěvu knihovny za účelem zapůjčení knížek nebo přístup
k internetu.
5. Schvaluje návrh Smlouvy o dílo na obnovu místních komunikací se společností Silnice Klatovy
a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
6. Rozhodlo o uzavření úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s., pobočkou Klatovy za stanovených
podmínek na částku 1.494 tis.Kč.za účelem překlenutí průběžného financování přiznaných dotací
z operačního programu EU „Program rozvoje venkova ČR“ na rekonstrukci rozvodů ústředního topení ve
víceúčelovém objektu v Hradešicích a obnovu místních komunikací.
7. Rozhodlo o zajištění úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s., pobočkou Klatovy realizované za účelem
překlenutí průběžného financování přiznaných dotací z operačního programu EU „Program rozvoje
venkova ČR“ na rekonstrukci rozvodů ústředního topení ve víceúčelovém objektu v Hradešicích a obnovu
místních komunikací krycí bankosměnkou.
8. Rozhodlo o založení rezervního finančního fondu na provoz obecního vodovodu za těchto podmínek:
finanční prostředky se budou čerpat na opravy a obnovu součástí obecního vodovodu, na zajištění vedení
účtu (poplatky) zřízeného za účelem předmětného rezervního fondu, úroky z finančních prostředků tohoto
účtu budou připisovány k účtu.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu u Komerční banky a.s., pobočky
Horažďovice, pro účely rezervního fondu na provoz obecního vodovodu..
10. Schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 až 2018 pro Obec Hradešice
s variantou A

Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

