
Usnesení č.2 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 9.12.2010. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

1. Schvaluje pouţití finančních prostředků  z přebytku hospodaření roku 2010 na pokrytí nutných výdajů k   

       zajištění běţného provozu obce, organizačních sloţek obce a výdajů, které jsou, na základě projednání  

       v zastupitelstvu obce, smluvně podloţeny k dnešnímu datu, do schválení rozpočtu na rok 2011.   

 

2.   Schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.12.2010: zástupce starosty 3. 500,-Kč.,  

      Ing.V.Ţitník 270,-Kč., Bc.J.Soukup – 270,-Kč., S.Doumelová 450,-Kč., V.Soukup 270,-Kč.,     

      Ing.L.Frank  450,-Kč.,  

 

3.   Schvaluje návrh kalkulace vodného na rok 2011 u pohyblivé sloţky na 29,78,-Kč/m
3  

a pevné sloţky na   

      493,-Kč/vodoměr/rok.  

   

4.   Jmenuje členy inventarizačních komisí : 

      Ústřední inventarizační komise – předseda Ing.V.Ţitník, člen K.Mareš, starosta obce F.Balíček 

      Dílčí inventarizační komise č.1 – předseda Bc.J.Soukup, členka D.Metličková a Mgr.L.Balíčková 

      Dílčí inventarizační komise č.2 -  předseda Ing.L. Frank, členové V.Soukup ml. a Mgr.P.Duda. 

 

5.   Schvaluje rozšíření pojistného u Hasičské vzájemné pojišťovny na odpovědnost za škodu jinak neţ na   

      zdraví, poškozením nebo zničením věci, kterou má poškozená osoba ve vlastnictví nebo uţívání a dále   

      schvaluje rozšíření pojištění na škodu vzniklou poškozenému nesprávným rozhodnutím obce,   

      nebo nesprávným úředním postupem, pokud pojištěný za tuto škodu ze zákona zodpovídá. 

 

6.   Schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 3. 964,-Kč. za zednické práce p.Petru Filipovi,  

      Slovany 11, 326 00 Plzeň. 

 

7.   Schvaluje rozpočtové opatření č.4/2010, kdy na straně příjmů došlo k navýšení částky o 574. 992,- Kč.  

      na 8. 125. 179,- Kč. a na straně výdajů došlo k navýšení částky o 204. 894,- Kč.na 7. 809. 286,- Kč. 

 

8.   Schvaluje Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Hradešice –  

      splašková kanalizace“ se společností Atelier U5 s.r.o, Rolní 826,  Klatovy zastoupenou Ing. I.Šillarem. 

   

9.   Schvaluje převod pevné telefonní linky obce od O2  ke společnosti „ha – vel internet s.r.o.“,     

      Švabinského 9, 702 00 Ostrava. 

       

10.   Schvaluje oprávnění pro starostu obce k nezbytným rozpočtovým opatřením (kromě investičních akcí),  

        které nelze schválit z časových důvodů do konce kalendářního roku v zastupitelstvu.  

 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č.3 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 10.2.2011. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

2. Bere na vědomí přehled hospodaření obce za rok 2010. 

 

2.  Schvaluje oddílový rozpočet Obce Hradešice na rok 2011 na straně příjmů ve výši 6. 095. 574,-Kč. a na                

     straně výdajů ve výši 6. 095. 574,-Kč. 

 

3.   Schvaluje smlouvu o pronájmu budovy čp.1 na st. parcele č.1/1, pozemkové parcely č.48/1, p.p.č. 48/2 a  

      p.p.č.51 s Římskokatolickou farností Hradešice za cenu 1. 700,-Kč/měsíc a pověřuje starostu obce  

      podpisem smlouvy. 

   

4.   Rozhodlo o členství Obce Hradešice v zájmovém sdruţení právnických osob „Prácheňsko“ se sídlem  

      v Horaţďovicích v souladu se stanovami tohoto sdruţení.  

 

5.   Rozhodlo, na základě Usnesení obecního zastupitelstva č.32 ze dne 17.6.2010 a Usnesení obecního  

      zastupitelstva č.33 ze dne 22.7.2010, o přijetí úvěru od Komerční banky a.s., pobočky Klatovy ve výši     

      2. 500. 000,-Kč. za účelem zvýšení obchodního podílu ve společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o.              

      (IČ 29104068) a jeho zajištěním krycí blankosměnkou bez avalu, zástavním právem k podílovým listům  

      IKS KB a zástavním právem k nemovitosti – k.ú. Hradešice st. parcela č. 17, stavba bez čp., objekt  

      občanské vybavenosti , - k.ú. Smrkovec st. parcela č. 22/1, stavba bez čp., zem. stavba, st. parcela č.   

      22/2, stavba čp. 10, objekt občanské vybavenosti 

 

6.   Schvaluje poskytnutí příspěvku do tomboly formou dárkového balíčku v ceně 500,-Kč. na XI.Hasičský  

      ples okresu Klatovy 

 

7.   Schvaluje zadání zpracování pasportu místních komunikací panu Pavlu Marešovi, Dukelská 491,          

      386 01 Strakonice. 

 

8.   Schvaluje podíl obce ve výši 12. 000,- Kč. na spolufinancování odbahnění obecního rybníka  „Močidla“. 

 

9.   Schvaluje Dodatek č.1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.860,Kč.  

      Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obsluţnosti (autobusové dopravy). 

 

10.   Schvaluje Smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků se společností Agrospol Malý Bor a.s. 

 

11.   Schvaluje změnu vyuţití pozemku p.p.č. 467 v k.ú. Černíč z neplodné půdy na ostatní komunikaci. 

 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 11.5.2011. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

3. Schvaluje delimitaci finančních prostředků ve výši 10. 000,-Kč. na provoz Místní knihovny v Hradešicích 

do rozpočtu Obecní knihovny Nalţovské Hory. 

 

2.  Schvaluje dodavatelem opravy části obsluţné komunikace na  p.p.č. 164/11 v k.ú.Smrkovec společnost   

     Silnice Klatovy a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. 

 

3.   Schvaluje  podání ţádosti o dotaci z operačního programu „Program rozvoje venkova“ prostřednictvím   

      MAS Pošumaví na výměnu části oken víceúčelové obecní budovy čp.81 v Hradešicích a úpravu  

      přilehlého veřejného prostranství. 

 

4.   Schvaluje zásady poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím z rozpočtu obce   

      a návrh příslušné vzorové smlouvy. 

 

5.   Schvaluje Smlouvu o spolupráci s ŘSD ČR správa Plzeň, na realizaci stavby „I/22 Hradešice - průtah“   

      a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

6.   Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu obecního rybníka „v Močidlech“ na p.p.č. 1891 v k.ú.Hradešice   

      s panem Jiřím Přerostem, Hradešice 31 na dobu určitou s cenou pronájmu 1. 000,-Kč/rok. 

 

     7.   Bere na vědomí zprávu o daňové kontrole provedené pracovištěm finančního úřadu v Klatovech na  

           dodrţení podmínek poskytnutí finančního příspěvku od Úřadu práce na vytvoření pracovních míst   

           v rámci veřejně prospěšných prací, zprávu o daňové kontrole provedené pracovištěm finančního úřadu  

           v Klatovech na dodrţení podmínek poskytnutí finančního příspěvku od Ministerstva vnitra na volby do   

      PS parlamentu ČR a volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a závěr kontroly České  

       inspekce ţivotního prostředí podle Zákona č.254/2001 Sb.(vodní zákon) u obce Hradešice. 

 

  8.    Schvaluje  Smlouvu o dílo se společností PM Farm, s.r.o., Klatovy, zastoupenou Ing. Blankou   

         Fedákovou, na zpracování osnovy projektu „Výměna oken víceúčelové budovy a obnovu přilehlého  

         prostranství v obci Hradešice“ za účelem podání ţádosti o dotaci z operačního programu „Program  

         rozvoje venkova“ v ose IV. Leader prostřednictvím MAS Pošumaví 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 5 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 22.6.2011. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

  1.   Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradešice za rok 2010 vypracovanou   

        auditorskou společností ADU.CZ s.r.o. 

 

  2.   Schvaluje závěrečný účet obce Hradešice za rok 2010 bez výhrad. 

 

3.   Schvaluje  převod finančních prostředků z hospodářského výsledku Mateřské  školy v Hradešicích za rok  

      2010 v celkové výši 123. 312, 46,-Kč., a to do fondu odměn Mateřské školy ve výši 100. 000,-Kč. a  

      rezervního fondu Mateřské školy ve výši 23. 312,46,-Kč. 

 

4.   Schvaluje limit peněţních prostředků v pokladně obce ve výši 100. 000,-Kč. 

 

5.   Schvaluje finanční příspěvky příspěvkovým organizacím takto: 

      SDH Smrkovec na pořádání dětského dne ve výši 1. 000,-Kč. 

      SDH Smrkovec na zajištění provozních nákladů ve výši 4. 275,-Kč. 

      SDH Hradešice na zajištění provozních nákladů ve výši 5. 325,-Kč. 

      SDH Černíč na zajištění provozních nákladů ve výši 3. 375,-Kč. 

      TJ Sokol Hradešice na nákup dresů pro druţstvo ţáků a dorostu a nákup ochranné sítě u hřiště v celkové   

      výši 23. 000,-Kč. 

 

6.   Schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Šafránkovy základní školy   

      Nalţovské hory s městem Nalţovské Hory. 

 

 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 6 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 20.7.2011. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

  1.   Schvaluje předloţenou Smlouvu o půjčce mezi obcí Hradešice jako dluţníkem a společností Biogest 

Energie – und Wassertechnik GmbH, se sídlem 3400 Klosterneuburg, Bauteil E/Steige5/2, Biopark 

  Donau, Inkustrasse 1 – 7 Rakouská republika jako věřitelem, jejímţ předmětem je půjčení finančního 

        obnosu ve výši 518. 000,-Kč., za účelem navýšení základního jmění v rámci podílu obce ve společnosti  

        Bioplyn Hradešice s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

  2.   Schvaluje předloţenou Smlouvu o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu mezi obcí Hradešice  

         jako zástavcem a společností Biogest Energie – und Wassertechnik GmbH, se sídlem 3400   

         Klosterneuburg, Bauteil E/Steige5/2, Biopark Donau, Inkustrasse 1 – 7 Rakouská republika jako  

         zástavním věřitelem, jejímţ předmětem je zastavení obchodního podílu obce Hradešice ve společnosti   

         Bioplyn Hradešice, s.r.o. IČ 29104068, se sídlem Horaţďovice, Hradešice 1, PSČ 341 01 a pověřuje  

         starostu obce podpisem smlouvy. 

 

3.   Schvaluje, na základě Usnesení č.33 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 22.7.2010,  

      předloţenou kupní smlouvu mezi obcí Hradešice jako prodávajícím a společností Bioplyn Hradešice,  

      s.r.o. IČ 29104068, se sídlem Horaţďovice, Hradešice 1, PSČ 341 01 jako kupujícím, jejímţ předmětem  

      je koupě nemovitostí - pozemků : 

      a) parc.č. 249/2 o výměře 2.530 m2, ostatní plocha, 

      b) parc.č. 249/4 o výměře 1.666 m2, trvalý travní porost, 

      c) parc.č. 249/5 o výměře 750 m2, ostatní plocha, 

      d) parc.č. 249/6 o výměře 813 m2, trvalý travní porost, 

      všechny zapsané na LV č. 1 pro k.ú. Hradešice, obec Hradešice, okres Klatovy, v katastru nemovitostí u   

      Katastrálního úřadu pro Plzeňský Kraj, Katastrální pracoviště Klatovy a pověřuje starostu obce podpisem  

      smlouvy. 

 

4.   Rozhodlo, na základě předloţeného návrhu kupní smlouvy, o prodeji projektové dokumentace  

      k územnímu řízení o vydání územního souhlasu pro projekt výstavby bioplynové stanice v Hradešicích  

      za cenu 451. 000,-Kč., kdy je obec Hradešice jako prodávající a společnost Bioplyn Hradešice, s.r.o. IČ   

      29104068, se sídlem Horaţďovice, Hradešice 1, PSČ 341 01, jako kupující. Zároveň pověřuje starostu  

      obce podpisem předmětné kupní smlouvy.  

 

5.   Schvaluje udělení plné moci Judr. Igoru Velebovi,  advokátu v Brně, Soběšická 151, 63800 Brno, k   

      zastupování a rozhodování  na valné hromadě  společnosti Bioplyn Hradešice, s.r.o., IČ 291 04 068, se   

      sídlem Horaţďovice, Hradešice 1, PSČ 341 01, jejímţ předmětem je udělení souhlasu k zastavení   

      obchodního podílu ve vlastnictví společníka obec Hradešice, IČ 002 55 548, se sídlem Hradešice 1, PSČ   

      341 01, ve prospěch společníka  - společnosti Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH, se sídlem  

      3400 Klosterneuburg, Bauteil E/Steige5/2, Biopark Donau, Inkustrasse 1-7 Rakouská republika, kdy   

      platnost předmětné plné moci končí příslušným podpisem zmocněnce před notářem na jednání valné   

      hromady a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

6.  Schvaluje pouţití finančních prostředků z účtu obce ve výši 674. 000,-Kč. jako část navýšení základního   

      jmění společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o. v rámci podílu obce Hradešice jako společníka. 

 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 



 

Usnesení č. 7 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 12.10.2011. 

 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

  1.   Schvaluje znění ţádosti k připojení rodinných domů k centrálnímu vytápění v Hradešicích z budované  

        bioplynové stanice, kde bude uvedena dvousloţková cena do 450,-Kč za GJ včetně DPH, moţnost   

        ponechání stávajících zdrojů tepla jako náhradních zdrojů, poplatek za přípojku v případě podepsání   

        smlouvy s majiteli nemovitostí v době projektové přípravy 10. 000,-Kč a bude-li přípojka poţadována   

        v době výstavby, nebo po dokončení rozvodů centrálního vytápění, bude cena poplatku odpovídat s tím   

        spojeným zvýšeným nákladům. Ukládá starostovi obce zajistit doručení ţádostí majitelům nemovitostí   

        v Hradeccích do 27.10.2011. 

 

  2.   Schvaluje předloţený návrh smlouvy s Městem Horaţďovice o vytvoření společného školského obvodu. 

 

3.   Schvaluje návrh smlouvy s Obcí Budětice na zajištění předškolního vzdělávání v Mateřské škole v  

      Hradešicích 

 

4.   Schvaluje finanční příspěvek ve výši 2. 000,-Kč pro TJ Sokol Hradešice na zajištění dětského dne   

      v Hradešicích.  

 

5.   Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2001, kdy budou příjmy ve výši 6. 641. 888,-Kč a výdaje ve výši 6.  

      641. 888,-Kč. 

 

6.   Schvaluje zhotovený návrh pasportu místních komunikací předloţený panem Pavlem Marešem,     

      Dukelská 491, Strakonice a rozhodlo o zařazení pozemních komunikací označených v pasportu místních  

      komunikací pod evidenčními čísly: kat. území Hradešice 1c – 20c do kategorie místní komunikace          

      III. třídy, 1d – 10d do kategorie místní komunikace IV. třídy, kat. území Smrkovec u Hradešic 1c -3c do  

      kategorie místních komunikací III. třídy, kat. území Černíč u Hradešic  1c – 7c do kategorie místních  

      komunikací III. třídy. 

 

7.   Jmenuje Ing.Václava Ţitníka k zastupování starosty obce při jednání společníků společnosti Bioplyn   

      Hradešice s.r.o. 

 

8.   Schvaluje navýšení základního jmění společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o., kdy podíl obce bude                             

      3. 692. 000,-Kč k udrţení 24,5% podílu obce ve společnosti. 

 

9.  Schvaluje podepsání ţádosti obcí Hradešice na provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Černíč  

      za podmínky, ţe v případě poţadavku na uhrazení části finančních nákladů ze strany Pozemkového   

      úřadu se budou podílet poměrnou částkou všichni ţadatelé a také na případném poskytnutí pozemků pod  

      společná zařízení se budou poměrnou výměrou pozemků podílet všichni ţadatelé. 

 

10.   Schvaluje návrh smlouvy o dílo s Ing. Arnoštem Drozdem, Praha 4, na zhotovení znaku a praporu Obce  

        Hradešice, včetně zajištění schválení návrhu. 

 

 

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 

 
 

 


