
 

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 

 


