
Zápis č.2 
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva v Hradešicích, konaného dne 1. 12. 2006 ve Smrkovci. 
 
 
Přítomni: členové zastupitelstva – J.Panuška, A.Zelenka F.Balíček, J.Gabrielová, D.Pelešková,  
                                                       L.Frank, J.Němec,  
 
                 občané:                       - viz. prezenční listina 
 
 
Program:  
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. 
2. Projednání zřízení kontrolního a finančního výboru a jmenování předsedů a členů výborů. 
3. Projednání a schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
4. Jmenování inventarizačních komisí. 
5. Projednání návrhu ceny vodného na rok 2007. 
6. Projednání a schválení rozpočtového provizoria. 
7. Projednání Dodatku č.5 Smlouvy o dílo 4326/2003 s firmou GEOSAN GROUP a.s. na výstavbu bytů. 
8. Projednání jednacího řádu obecního zastupitelstva. 

  9.   Projednání návrhu Smlouvy o stanovení podílu nákladů a jejich úhradě za zpracování dokumentace pro  
      stavební povolení a vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby „I /22 Hradešice – průtah“,   
      s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

10.   Diskuse, usnesení závěr. 
 
Jednání: 
 
Oznámení o konání a místě zastupitelstva spolu s programem jednání bylo zveřejněno od 24.11.2006 do 
1.12.2006. 
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce. 
V úvodu zasedání byli schváleni ověřovatelé zápisu: Jiří Panuška a L.Frank. 
 
 
1. K usnesení z minulého zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
2. Zastupitelé projednali odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva podle  
    nař. vlády 37/2003 Sb. Pro zástupce starosty byla navržena měsíční odměna ve výši 3. 500,- Kč. Počtem    
    7 hlasů byla tato částka schválena.  
    Poté byly projednány měsíční  odměny ostatních členů zastupitelstva. J.Němec – 270,- Kč., 
    L.Frank – 270,- Kč., J.Panuška – 270,- Kč., J.Gabrielová – 450,- Kč., D.Pelešková – 450 Kč. 
    Počtem 7 hlasů zastupitelé navržené odměny schválili. 
 
3. Zastupitelé projednali zřízení kontrolního výboru, do kterého byly navrženy jako předsedkyně paní Dana  
    Pelešková, Hradešice 102, jako členky paní Dana Metličková, Černíč 15 a paní Alena Melková,  
    Černíč 11. 
    Zastupitelé počtem 7 hlasů zřízení kontrolního výboru v navrženém složení schválili. 
 
4. Zastupitelé projednali zřízení finančního výboru, do kterého byly navrženy jako předsedkyně   
    paní Jaroslava Gabrielová, Smrkovec 20, jako členky paní Libuše Polenová, Smrkovec 34 a paní  
    Vendulka Těžká, Smrkovec 35. 
    Zastupitelé počtem 7 hlasů zřízení finančního výboru v navrženém složení schválili. 
 
 
 
 



 
5. Zastupitelé projednali jmenování členů jednotlivých inventarizačních komisí. 
    Ústřední inventarizační komise: předseda – Jiří Panuška, člen – Karel Mareš, starosta obce -    
    František Balíček, 
    Dílčí inventarizační komise č.1: předseda – Jiří Němec, členové -  Milena Handschuhová a Dana   
    Metličková,  
    Dílčí inventarizační komise č.2: předseda – Luboš Frank, členové – Václav Soukup ml. a Petr Duda 
 
6. Zastupitelé projednali návrh ceny vodného na hospodářský rok 2007 pro obec Hradešice.  
    V předložené kalkulaci od provozovatele obecního vodovodu VEOLIA, 1.JVS, je předpoklad snížení  
    množství spotřeby fakturované vody na rok 2007 o cca 700 m3 to je asi o 6%. Jedná se především o   
    snížení spotřeby v důsledku šetření vodou ze strany občanů při využití úspornějších domácích spotřebičů a  
    odběru vlastní užitkové vody. 
    Zároveň náklady na výrobu pitné vody na úpravně vody zůstávají vlivem růstu cen energií, zvýšení mezd    
    pracovníků a růstem dalších nákladů přibližně na stejné úrovni. 
    Proto provozovatel obecního vodovodu předložil návrh ceny vodného zvýšeného u pohyblivé složky na  
    21,66,-Kč., to je asi o 8,5 %, při dotaci z obecního rozpočtu ve výši 25. 000,- Kč na pokrytí části výrobní  
    režie a ostatních přímých nákladů.  
    Na základě těchto ukazatelů zastupitelé schválili počtem 7 hlasů pohyblivou složku vodného na 21,66,-Kč., 
    při zachování pevné složky 386,-Kč. za vodoměr a rok. 
 

  7. Na doporučení finanční komise projednali zastupitelé hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2007. 
    Vzhledem k tomu, že zatím není známa konečná částka sdílených daní plynoucí ze státního rozpočtu a není   
    znám termín vrácení částky 220. 000,-Kč. tj.DPH z investiční akce výstavba tepelného čerpadla, bude   
    vhodnější schválení rozpočtu přesunout na začátek roku 2007.     
    Na základě těchto skutečností  schválilo zastupitelstvo počtem 7 hlasů použití finančních prostředků na  
    pokrytí nutných výdajů k zajištění běžného provozu obce do schválení rozpočtu na rok 2007, z přebytku  
    hospodaření roku 2006.  

 
8. Starosta předložil zastupitelstvu návrh Dodatku č.5 Smlouvy o dílo 4326/2003 s firmou GEOSAN GROUP  
    a.s. na výstavbu bytů o prodloužení termínu dokončení díla. Původní termín byl stanoven na 30.11.2006. 
    Požadavek dodavatele je prodloužit termín do 20.12.2006 z důvodu změn v projektové dokumentaci a  
    nástup nového subdodavatele stavebních prací ALDAST s.r.o., kdy na základě nedořešených smluvních   
    podmínek přerušil stavební práce původní subdodavatel GEOSANU Šumstav a.s. 
    Před podepsáním předmětného Dodatku bude předložen Zápis z kontrolního dne s uvedením způsobu  
    provedení úprav dle výkresu situace „Návrh zpevněných ploch“ zpracované projektanty BRM s.r.o. Plzeň. 
    Za těchto podmínek zastupitelé počtem 7 hlasů návrh Dodatku č.5 Smlouvy o dílo 4326/2003 s firmou   
    GEOSAN GROUP a.s. na výstavbu bytů schválili a pověřili členy zastupitelstva p.A.Zelenku a p.J.Panušku   
    a starostu obce podepsáním předmětného Dodatku. 
 
8.  Starosta předložil zastupitelstvu k projednání  znění stávajícího Jednacího řádu zastupitelstva Obce   
     Hradešice. Zastupitelé  počtem 7 hlasů schválili ponechání stávajícího Jednacího řádu zastupitelstva Obce   
     Hradešice beze změn. 
 
9.  Starosta předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o stanovení podílu nákladů a jejich úhradě za zpracování  
     dokumentace pro stavební povolení a vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby „I /22   
     Hradešice – průtah“,  s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha. V rámci  
     této smlouvy bude zpracovaná projekt. dokumentace také na chodníky a autobusové zastávky ve vlastnictví  
     obce. Záměr zadání projektové dokumentace k legalizaci chodníků a autobusových zastávek 

byl již schválen Usnesením zastupitelstva ze dne 31.8.2001, kdy byla cena projektové dokumentace cca 
150.000,-Kč. Na základě výše zmíněné smlouvy bude cena této projektové dokumentace 24.990,-Kč. 

     Zastupitelé návrh Smlouvy o stanovení podílu nákladů a jejich úhradě za zpracování dokumentace pro    
     stavební povolení a vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby „I /22 Hradešice – průtah“    
     počtem 7 hlasů schválili a pověřili starostu obce podpisem smlouvy.  



 
10. Na  základě požadavku z diskuse zastupitelé projednali poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800,-Kč.    

    na zakoupení výměníku tepla ke kamnům do společenské místnosti ve Smrkovci. Zastupitelé počtem              
    7 hlasů finanční příspěvek schválili. 
 
 
Diskuse:  
D.Pelešková  vznesla dotaz k úklidu tělocvičny a přilehlých prostor v rámci využívání těchto prostor ke 
sportovním aktivitám a zda je možné zajistit do tělocvičny volejbalovou síť. Dále k označení úředních hodin 
na vchodových dveří obecního úřadu. 
K tomu starosta uvedl, že úklid tělocvičny bude projednán se zástupci cvičících a ředitelkou Mateřské školy, 
která tělocvičnu také využívá a volejbalová síť bude zajištěna podle nejvhodnější cenové nabídky a upevnění 
do stěn provedou pracovníci údržby obce. 
Na vchodové dveře obecního úřadu bude umístěna cedulka s informací o úředních hodinách. 
P.Nový vznesl dotaz, zda je možné v prodejně ve Smrkovci zajistit sobotní prodej. K tomu starosta uvedl, že 
tuto možnost zjistí u prodavačky paní Šrámkové. 
V.Žitník upozornil na vystupující část vodovodního hydrantu z hrany vozovky na silnici při vjezdu do 
Smrkovce od Hradešic. Starosta zajistí zabezpečení hydrantu pracovníky obce. 
 
 
 
Zapsal:                                                                                                             Ověřovatelé zápisu: 
F. Balíček                                                                                                        J. Panuška  
 
 
                                                                                                                         L. Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Usnesení č.2 
 

Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 1.12.2006.  
 
Zastupitelstvo obce v Hradešicích: 
 
1. Schvaluje zřízení kontrolního výboru ve složení : předsedkyně D.Pelešková, Hradešice 102, členové 

D.Metličková, Černíč 15 a A.Melková, Černíč 11. 
 
2.   Schvaluje zřízení finančního výboru ve složení: předsedkyně J.Gabrielová, Smrkovec 20, členové   
      L.Polenová, Smrkovec 34 a V.Těžká, Smrkovec 35. 
 
3.   Schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva : zástupce starosty 3. 500,-Kč.,  
      J.Němec 270,-Kč., J.Gabrielová 450,-Kč., D.Pelešková 450,-Kč., J.Panuška 270,-Kč., L.Frank 270,-Kč. 
 
4.   Jmenuje členy inventarizačních komisí : 

Ústřední 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. 
 
5.  Schvaluje návrh kalkulace vodného na rok 2007 u pohyblivé složky na 21,66,-Kč/m3  a pevné složky na   
     32,20,-Kč/vodoměr/měsíc.  
   
6.  Schvaluje použití finančních prostředků, na pokrytí nutných výdajů k zajištění běžného provozu obce do    
     schválení rozpočtu na rok 2007, z přebytku hospodaření roku 2006. 
 
7.  Schvaluje Dodatek č.5 Smlouvy o dílo 4326/2003 s firmou GEOSAN GROUP a.s. na výstavbu bytů o  
     prodloužení termínu dokončení díla, kdy bude předmětný Dodatek podepsán ze strany obce po předložení   
     Zápisu z kontrolního dne s uvedením způsobu provedení úprav dle výkresu situace „Návrh zpevněných   
     ploch“ a pověřuje členy zastupitelstva p.A.Zelenku a p.J.Panušku a starostu obce podepsáním předmětného  
    Dodatku. 
 
8.  Schvaluje ponechání stávajícího Jednacího řádu zastupitelstva Obce Hradešice beze změn. 

 
9.  Schvaluje finanční příspěvek na zakoupení výměníku tepla ve výši 800,-Kč., do společenské místnosti    
     hasičů ve Smrkovci 
 

10.  Schvaluje návrh Smlouvy o stanovení podílu nákladů a jejich úhradě za zpracování dokumentace pro  
     stavební povolení a vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby „I /22 Hradešice – průtah“,   
     s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha a pověřuje starostu obce   
     podepsáním předmětné smlouvy. 
   

 
 

 
 

Zástupce starosty:                                                                              Starosta: 
Antonín Zelenka                                                                                František Balíček 


