
 
 
 
 
 

Usnesení č. 28 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

1.  Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. 
     Hradešice a pověřuje starostu obce k prověření možnosti napojení této parcely na technickou  
     infrastrukturu. 
 
2. Neschvaluje žádost o finanční příspěvek na autobusovou dopravu společnosti BOSÁK BUS, spol. s.r.o. na  
    provoz linky Praha – Lnáře – Kasejovice – Nalžovské Hory – Sušice. 
 
3. Schvaluje finanční příspěvek Oblastní charitě v Horažďovicích ve výši 2. 000,-Kč. na poskytování  
    pečovatelské služby na území obce Hradešice. 
 
4. Schvaluje delimitaci finančních prostředků na provoz Místní knihovny v Hradešicích do rozpočtu Obecní  
    knihovny v Nalžovských Horách ve výši 9. 000,-Kč. 
 
5. Schvaluje montáž elektronických rozdělovačů topných nákladů společností MERATHERM spol. s r.o.,   
    Nemanická 14, České Budějovice a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné dohody na zajištění  
    komplexního servisu měření individuální spotřeby tepla ve víceúčelové obecní budově čp.81 v Hradešicích.  
 
6. Schvaluje rozdělení splátky za vodné na více splátek paní Bedřišce Havlanové, panu Leoši Formanovi a  
    paní Jitce Přerostové, Hradešice 81. 
 
7. Schvaluje vyúčtování nákladů za žáky dojíždějící do ZŠ Nalžovské Hory za rok 2008 a pověřuje starostu  
    obce vyžádáním rozpočtu na následující rok s uzavřením příslušné smlouvy. 
 
8.  Schvaluje možnost změny územního rozhodnutí k výstavbě bioplynové stanice v Hradešicích na  
     zjednodušené územní řízení s posunutím stavby bioplynové stanice na sousední pozemky obce Hradešice  
     číslo poz. parcely 249/2, 249/4, 249/5 a 249/6 s pronájmem pozemků k tomuto záměru a pozemky  
     Agrospolu a.s., Malý Bor, číslo poz. parcely 248/1 v PK a pověřuje starostu obce podpisem příslušného  
     „Návrhu - oznámení záměru“ mezi Obcí Hradešice, Agrospolem a.s. Malý Bor a společností Biogest s.r.o. 
 
 
9.  Schvaluje připojení se obce Hradešice k protestu proti zrušení katastrálního pracoviště v Hotražďovicích a  
     pověřuje starostu obce odesláním předmětného dopisu na příslušné osoby a instituce. 
 

10.  Schvaluje záměr odkupu bývalé farní budovy v Hradešicích od římskokatolické církve za účelem výstavby  
       sociálního zařízení pro seniory a pověřuje starostu obce k přípravě podkladů k jednání s biskupstvím. 

 
  
     
 

       
 
 

Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 
 
 



 
 
 
 

Usnesení č. 29 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 10.12.2009.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

1. Schvaluje kalkulaci vodného pro hospodářský rok 2010 u pohyblivé složky na 25,61,-Kč/m3 a u pevné   
     složky na 37,30,-Kč/vodoměr/měsíc. 
  
2. Schvaluje použití finančních prostředků  z přebytku hospodaření roku 2009 na pokrytí nutných výdajů k   
     zajištění běžného provozu obce, organizačních složek obce a výdajů, které jsou, na základě projednání  
     v zastupitelstvu obce, smluvně podloženy k dnešnímu datu, do schválení rozpočtu na rok 2010.   
 
3. Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009, kdy na straně příjmů došlo k navýšení částky o 966. 421.-Kč na   
    6. 206. 809,-Kč. a  na straně výdajů došlo k navýšení částky o 919. 000,-Kč. na 5. 944. 348,-Kč.  

   
4. Schvaluje návrh Plánovací smlouvy na vybudování a připojení technické infrastruktury na p.p.č.1920/3  
    v k.ú. Hradešice mezi Obcí Hradešice a Radkem a Radkou Malých, bytem Nové Chalupy 74, 342 01 Nová   
    Pec, t.č.Hartmanice 24, 342 01 Sušice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
5. Jmenuje členy inventarizačních komisí:  

  Ustředni inventarizační komise předseda J.Panuška, člen K.Mareš, starosta obce F.Balíček  
  Dílčí inventarizační komise č.1 — předseda J.Němec, členka D.Metličková a M.Handschuhová  
  Dílčí inventarizační komise č.2 - předseda L. Frank, členové V.Soukup ml. a P.Duda.  
 

6. Schvaluje cenový dodatek na rok 2010 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a     
odstraňování separovaného a nebezpečného odpadu se společností RUMPOLD – P s.r.o., provozovna 
Sušice. 

 
   7. Schvaluje odpisový plán pro Mateřskou školu v Hradečácích s ročními odpisy ve výši 20. 000,-Kč 

  
     
 

       
 
 

Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Usnesení č. 30 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 5.3.2010.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

                                                                                                                                                                                 
1.  Rozhodlo o prodeji části poz. parcely č.p.p. 1920/3 v k.ú.Hradešice o výměře 108 m2 z vlastnictví obce  
     Hradešice  Jaroslavu Kopalovi a Haně Kopalové, oba bytem Hradešice 76 za cenu 35,-Kč/m2. 

 
2.  Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 Požární řád obce Hradešice. 
 

  3.   Schvaluje přehled hospodaření Obce Hradešice za rok 2008. 
  
4.   Schvaluje oddílový rozpočet Obce Hradešice na rok 2010 na straně příjmů ve výši 4. 821. 067,-Kč. a na  

        straně výdajů ve výši 4. 732. 800,-Kč. 
 
   5.  Schvaluje Rámcovou smlouvu k zajištění právního poradenství, včetně zajišťování a obstarávání   
        příslušných dokumentů a podkladů pro sepisování smluv a žalob, mezi Obcí Hradešice a  
        Mgr.Ladislavem Drobníčkem, Jabloňová 543, Klatovy. 
 

6.   Schvaluje revokaci bodu č.9 Usnesení OZ č.20 ze dne 13.11.2008 a schvaluje nové znění Usnesení: 
        Schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol Hradešice ve výši 50% z celkové částky, na zpracování  
        projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v kabinách hřiště TJ Sokol Hradešice 

 
7.  Schvaluje  příspěvek ve výši 2. 000,-Kč. pro SDH Smrkovec, na zakoupení uniforem pro nové členy  
     výboru SDH. 
 

     8.  Promíjí paní Soně Zámečníkové, Hradešice 81, bytem Hradešice 99, část příslušenství pohledávky  
          (poplatek z prodlení) ve výši 16. 629,-Kč. z celkové částky 19. 629,-Kč.,  
          stanovené platebním rozkazem Okresního soudu v Klatovech za neplacení nájemného v obecním bytu. 
 
     9.  Schvaluje smlouvu mezi Agrospolem Malý Bor a.s. a Obcí Hradešice o právu Obce provést stavbu  
          bioplynové stanice na pozemcích ve vlastnictví Agrospolu Malý Bor v k.ú.Hradešice. 
 
   10.  Jmenuje paní Boženu Ondrejkovou, Hradešice 56, knihovnicí Místní knihovny v Hradešicích. 
 
   11.  Schvaluje Dodatek č.1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému  
          kraji ve výši 24. 900,-Kč. na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní  
          linkovou dopravou. 
 

  
     
 

         Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Usnesení č. 31 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 22.4.2010.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

                                                                                                                                                                                 
1.  Schvaluje výjimku z počtu žáků při provozování Mateřské školy v Hradešicích s případným  
     dofinancováním odměn pracovníkům Mateřské školy. 

 
2.  Schvaluje návrh společenské smlouvy na založení společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o. mezi Obcí  
     Hradešice, Biogest Energie – und Wassertechnik GmbH a Agrospolem Malý Bor a.s. s majetkovou účastí  
     Obce Hradešice a podpis samostatné dohody při uzavření společenské smlouvy se souhlasem k možnému   
     převodu podílu obce na obecní společnost s ručením omezeným se 100% vlastnictvím obce. Ve  
     společenské smlouvě bude doplněn Čl. XV Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti v         
     odstavci 5) o závazek společníků k navýšení základního jmění společnosti za účelem zajištění  
     financování výstavby bioplynové stanice podle požadavků financující banky. O takovémto navýšení   
     základního jmění rozhoduje valná hromada 2/3 většinou hlasů, v odstavci 6) o závazek společníků, že bez  
     souhlasu všech společníků nedojde, mimo ujednání odstavce 5) článku XV. této smlouvy, k dalšímu  
     bezdůvodnému navyšování základního jmění společnosti nad rámec nutného navýšení základního jmění  
     v poměru obchodních podílů společníků k potřebnému zajištění financování rozvoje společnosti a tím  
     snížení obchodního podílu společníka obce Hradešice pod 10 %, v odstavci 7) ustanovení bodu 6) článku  
     XV neplatí pro situace, kdy je navýšení základního kapitálu jediným prostředkem, jak uchránit společnost  
     před insolvencí, návrhem na konkurs či úpadkem. O takovémto navýšení základního jmění rozhoduje  
     valná hromada 2/3 hlasů. 
 
3.   Schvaluje zahájení společného stavebního řízení k výstavbě bioplynové stanice v Hradešicích Obcí  

        Hradešice,  Biogestem Energie – und Wassertechnik GmbH a Agrospolem Malý Bor a.s. s využitím  
        územního rozhodnutí vydaného za tímto účelem pro Obec Hradešice. 

  
  4.  Schvaluje převod souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce a.s. na připojení nové výrobny el. energie   
      (rezervace kapacity distribuční soustavy) z Obce Hradešice na nově založenou společnost   

    Bioplyn Hradešice s.r.o. 
 

  5. Schvaluje záměr budoucího prodeje pozemků pod bioplynovou stanici p.p.č.249/2, 249/4, 249/5, 249/6  
      v k.ú.Hradešice nově založené společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o. při zachování veškerých postupů podle  
      zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Schvaluje příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Hradešice ve výši 5. 000,-Kč na pořádání oslav ku  
    příležitosti 110 let založení sboru. 
 
7.  Schvaluje  smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání v Mateřské škole Hradešice mezi Obcí Hradešice  
     a  Obcí Břežany. 
 

     8.  Bere na vědomí žádost pana Václava Hranáče, Mírové náměstí 4, Horažďovice o odprodej části obecního  
          pozemku v k.ú.Černíč. 

     
 

         Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 32 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 17.6.2010.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 

                                                                                                                                                                                 
1.  Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradešice za rok 2009 vypracovanou   
     auditorskou společností ADU.CZ s.r.o. 

 
 2. Schvaluje závěrečný účet obce Hradešice za rok 2009 bez výhrad. 

 
 3. Schvaluje rozpočtové změny na straně příjmů u položky volby o částku 54. 900 Kč. a na straně výdajů 
     o částku 24. 311 Kč. na náklady voleb a částku 30. 589 Kč. vrácenou do státního rozpočtu. 
        
4.  Rozhodlo o přijetí úvěru k získání finančních prostředků k navýšení základního jmění společnosti Bioplyn  
     Hradešice s.r.o ve výši 2. 500. 000 Kč. v rámci vlastního podílu obce. 
 
5.  Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce na realizaci přeložky distribučního  
     zařízení určeného k dodávce el. energie v rámci projektu výstavby bioplynové stanice v Hradešicích. 
 
6.  Schvaluje podání předžalobní výzvy paní Jitce Kolářové k zaplacení pohledávky za užívání obecního bytu. 

 
7.  Schvaluje  finanční příspěvek pro SDH Hradešice ve výši 4. 875 Kč., SDH Černíč ve výši 8. 100 Kč. a 

SDH  
     Smrkovec ve výši 10. 200 Kč. 

      
   8.  Schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi Obcí Hradešice a zájmovým sdružením právnických osob  
        Slavník ve výši 119. 297 Kč., za účelem financování nákupu společenského stanu do vlastnictví sdružení  
        Slavník. 
 
   9.  Schvaluje Mateřské škole v Hradešicích převod hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši                      
        30. 293, 10 Kč. do fondu odměn.   
         

 
 
 

         Zástupce starosty:                                                                                       Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                          František Balíček 
 


