
 

Usnesení č. 20 

zastupitelstva v Hradešicích ze dne 29.5.2014. 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

1.  Schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, o  

     zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 

 

2.  Schvaluje Směrnici Obce Hradešice č.1/2014 pro schvalování účetní uzávěrky. 

 

3.  Schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny Hradešice ve výši   

    10.000,-Kč. do rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách. 

 

  4.  Schvaluje příspěvek pro SDH Černíč ve výši 7. 000,-Kč., na zajištění stanu a pódia při  

       pořádání oslav k 55. výročí založení sboru. 

 

5.  Souhlasí s realizací „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční  

     skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020“ na svém správním území. 

 

6.  Schvaluje příspěvek na provoz pojízdné prodejny p.Jaroslavu Houdkovi, Komenského   

     748, Horažďovice, ve výši 14. 800,-Kč. 

 

7.  Schvaluje dodavatelem stavby „Hradešice – Rekonstrukce chodníku při komunikaci I/22  

     k Mateřské škole v Hradešicích“ společnost DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň  

     za cenu díla 282. 218,-Kč. bez DPH s termínem dokončení 30.9.2014 a pověřuje starostu   

     obce podpisem předmětné smlouvy o dílo. 

   

8.  Schvaluje dodavatelem opravy části komunikace Hradešice – Červený mlýn společnost  

     EUROVIA Silba a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň za cenu díla 780. 700,-Kč. bez DPH   

       s termínem dokončení 31. 8. 2014 a uhrazením zhotoveného díla ve třech splátkách a   

       pověřuje starostu obce podpisem předmětné smlouvy o  dílo. 

 

9.  Rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely pod č.p. 998/6 v k.ú.Smrkovec o výměře 24  

     m
2 

, oddělené geometrickým plánem č.79-26/2013 zhotoveným JanouSedláčkovou,  

     Plzeňská 250, Horažďovice, Františku a Marii Frankovým, Smrkovec čp.23, 341 01   

     Horažďovice za cenu 35,-Kč./m
2 

na základě kupní smlouvy s podáním návrhu na vklad do   

     katastru nemovitostí. 

 

10.  Rozhodlo o prodeji části pozemkové parcely pod č.p. 998/7 v k.ú.Smrkovec o výměře 4m
2
,   

       oddělené geometrickým plánem č.79-26/2013 zhotoveným JanouSedláčkovou, Plzeňská  

       250, Horažďovice, Františku a Marii Frankovým, Smrkovec čp.23, 341 01 Horažďovice,   

       Miroslavu Jůdovi, Smrkovec 15, 341 01 Horažďovice a Stanislavu Slukovi, Smrkovec 8,   

       341 01 Horažďovice  za cenu 35,-Kč./m
2 

na základě kupní smlouvy s podáním návrhu na   

       vklad do katastru nemovitostí. 

 

11.  Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2014 na straně příjmů ve výši 6.648. 383,-Kč. a na  

       straně výdajů ve výši 6. 333. 387,-Kč. s financováním 314. 996,-Kč. 

 

12.  Schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o  

       právu provést stavbu č.: IV-12-0009389 s názvem Hradešice, 14RD – VN, TS, kNN se    

       společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na pozemcích ve vlastnictví obce   

       č.p.: 1920/3, 1920/46, 1920/47, 1920/48, 1920/49 a 2268, to vše v k.ú.Hradešice. 

   

    

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 



 


