
Usnesení č. 9 
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 7.3.2012. 

 

Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 

 

1. Bere na vědomí přehled hospodaření obce za rok 2011. 

 

2.  Schvaluje oddílový rozpočet Obce Hradešice na rok 2012 na straně příjmů ve výši 6. 542. 614,-Kč. a na                

     straně výdajů ve výši 6. 601. 614,-Kč. 

 

3. Rozhodlo o směně části obecního pozemku č.p.p.779/8 o výměře 3 902 m
2
 odděleného geometrickým   

    plánem č. 139-36/2011 z pozemku č.p.p.779/1 a části obecního pozemku č.p.p.1314/3 o výměře 324 m
2
  

    odděleného geometrickým plánem č. 135- 34/2011 z pozemku č.p.p. 1314 za pozemek č.p.p. 549/26 o  

    výměře 4 226 m
2
 Václava a Dany Metličkových, Černíč 15 a to vše v k.ú.Černíč. 

   

4. Schvaluje převzetí pozemků ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic:  

    p.č. 2238/2, 2238/4, 2238/5, 2238/9, 2238/10, 2238/11 a převzetí pozemků ve vlastnictví Plzeňského  

    kraje: 2267/4 a 2267/5 a pověřuje starostu obce podáním žádosti. 

   

5.  Schvaluje Dodatek č.1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění ztrátové   

     autobusové dopravy Plzeňskému kraji. 

 

6.  Schvaluje  příspěvek formou dárkového koše v ceně 500,-Kč Okresnímu sdružení hasičů Klatovy do  

     štěstí na XII hasičský ples okresu Klatovy. 

 

  7.  Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku obce   

       Hradešice č.p.p. 1920/3 v k.ú. Hradešice se společností ČEZ Distribuce a.s. k umístění zemního kabelu   

       NN a přípojkové skříně v plastovém pilíři. 

 

  8.  Schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hradešice ve výši 25. 000,-Kč na zakoupení travní sekačky. 

      

     9. Schvaluje delimitaci finančních prostředků ve výši 10. 000,-Kč na provoz místní knihovny Hradešice do  

         rozpočtu Obecní knihovny v Nalžovských Horách. 

 

10.  Jmenuje členy komise k výběru dodavatele v rámci poptávky na zhotovení díla „Výměna oken a obnova  

       veřejného prostranství v obci Hradešice“ ve složení: Ing.M.Panuška, F.Balíček, Bc.J.Soukup. 

 

11.  Schvaluje finanční příspěvek pro SDH Hradešice ve výši 1. 000,-Kč na zajištění dětského maškarního   

       bálu. 

 

12.  Schvaluje finanční příspěvek panu Jaroslavu Houdkovi, Smíšené zboží ve výši 14. 000,-Kč na zajištění  

       provozu pojízdné prodejny. 

 

13.  Schvaluje dodavatelem díla „Rekonstrukce části chodníků při silnici I22 v Hradešicích“ a obnovení části  

       místní komunikace č.p.p. 1314 v k.ú. Černíč společnost EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň. 

 

14.  Schvaluje souhlas s budoucí stavbou nadzemního vedení včetně sloupů, trafostanice a uložení kabelů do  

       pozemků na pozemkový parcelách obce Hradešice č.p.p. 1920/8, 1920/3, 1920/48, 1920/46 a 1920/49   

       v k.ú. Hradešice pro stavbu „Hradešice -  technická infrastruktura“. 

 

15.  Schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních služeb pro Místní knihovnu v Hradešicích s pověřenou  

       knihovnou Města Horažďovice. 

      

     Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 

     Ing.Miroslav Panuška                                                                        František Balíček 


