Usnesení č. 13
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 19.12.2012.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Bere na vědomí přehled hospodaření obce k 10.12.2012.
2. Schvaluje oddílový rozpočet Obce Hradešice na rok 2013 na straně příjmů ve výši 6. 005. 000,-Kč. a na
straně výdajů ve výši 5. 991. 000,-Kč.
3. Jmenuje členy inventarizačních komisí :
Ústřední inventarizační komise – předseda Ing.V.Žitník, 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.
4. Schvaluje zveřejnění záměru budoucího prodeje obecního pozemku p.č. 158/7 v k.ú.Smrkovec.
5. Rozhodlo o budoucím prodeji pozemkové parcely p.č. 1920/49 v k.ú.Hradešice paní Zuzaně Krejčové,
bytem Hodonínská 49, 323 00 Plzeň a panu Oldřichu Starcovi, bytem Jiráskova 708, 341 01 Horažďovice
za účelem výstavby rodinného domu.
6. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na p.pč.1920/49 v k.ú. Hradešice o výměře 829 m2 s paní
Zuzanou Krejčovou , bytem Hodonínská 49, 323 00 Plzeň a panem Oldřichem Starcem, bytem
Jiráskova 708, 341 01 Horažďovice za účelem výstavby rodinného domu a to za cenu 35,-Kč/m2 a
poplatkem 5. 000,-Kč. za připojení vodovodní přípojky.
Kupující se ve smlouvě zavazují k započetí stavby, na základě platného stavebního povolení , do dvou let
od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami, jinak smlouva pozbývá platnost a dokončit stavbu
s kolaudačním rozhodnutím do pěti let od zahájení stavby.
Nebude-li do této doby rodinný dům zkolaudován, zaplatí kupující obci Hradešice za každý kalendářní
rok po této lhůtě sankční poplatek ve výši 50.000,-Kč.
7. Schvaluje návrh plánovací smlouvy na vybudování technické infrastruktury na pozemkové parcele
č.1920/3 v k.ú. Hradešice za účelem připojení poz. parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice, mezi obcí
Hradešice a paní Zuzanou Krejčovou , bytem Hodonínská 49, 323 00 Plzeň a panem Oldřichem Starcem,
bytem Jiráskova 708, 341 01 Horažďovice.
8. Schvaluje převod finančních prostředků z hospodářského výsledku Mateřské školy v Hradešicích za rok
2012 v celkové výši 97. 737,-Kč. a to do fondu odměn Mateřské školy ve výši 27. 737,-Kč. a do
rezervního fondu mateřské školy ve výši 70. 000,-Kč.
9. Schvaluje návrh cenového dodatku na svoz separovaného odpadu ke smlouvě o zabezpečení sběru,
přepravy, třídění využívání a odstranění komunálních odpadů společností RUMPOLD – P s.r.o.,
provozovna Sušice, na rok 2013.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č.5/2012 na straně příjmů ve výši 7. 470.379,-Kč. a na straně výdajů ve
výši 7. 371.436,-Kč.

Zástupce starosty:
Ing.Miroslav Panuška

Starosta:
František Balíček

