Usnesení č. 20
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2008.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Schvaluje kalkulaci vodného na rok 2009 s cenou 25,-Kč./m 3 vody z veřejného vodovodu.
2. Schvaluje prodej pozemkové parcely p.p.č. 1920/46 o výměře 812 m 2 v k.ú.Hradešice manželům Radce
a Radkovi Malým, bytem Hartmanice 24, 342 01 Sušice, s trvalým pobytem Nové Chalupy 74, 384 62
Nová Pec, k výstavbě rodinného domku.
3. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.p.č. 1920/46 o výměře 812 m 2 v
k.ú.Hradešice s manžely Radkou Malou a Radkem Malým, bytem Hartmanice 24, 342 01 Sušice, s trvalým
pobytem Nové Chalupy 74, 384 62 Nová Pec, k výstavbě rodinného domku za cenu 35 Kč za 1m 2 a
poplatkem 5. 000 Kč. za připojení vodovodní přípojky, se závazkem začít se stavbou, na základě stavebního
povolení, do dvou let od podepsání Smlouvy, 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.
4. Schvaluje zpracování změny Urbanistické studie Hradešice Ing. arch. Karlem Zochem, Anglické náb. 10,
Plzeň.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2008, kdy na straně příjmů došlo k navýšení částky o 1. 932. 403.-Kč. na
7. 285. 163,-Kč. a na straně výdajů došlo k navýšení částky o 1. 683. 100,-Kč. na 7. 035. 860,-Kč.
6. Jmenuje členy inventarizačních komisí:
Ustředni 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.
7. Bere na vědomí žádost Anny Drhové a Václava Drhy, Prášily 126, 342 01 Sušice, o koupi poz. parcely č.p.
1920/47 v k.ú.Hradešice za účelem výstavby rodinného domku.
8. Bere na vědomí žádost manželů Kopalových, Hradešice 76, 341 01 Horažďovice, o odkoupení části
obecního pozemku č.p. 1920/3 v k.ú. Hradešice o výměře cca 60 m2 .
9. Schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Hradešice na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
sociálního zařízení v kabinách hřiště TJ v Hradešicích ve výši 5. 000,-Kč. tj. 50 % z celkové částky.
10. Schvaluje návrh „Smlouvy o dílo“ mezi Ing.Tůmou, Letovy 25, 341 01 Horažďovice a Obcí Hradešice na
pomoc se zpracováním projektů pro žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období
2007 - 2013 na: a) Dětské hřiště Hradešice, b) Systém varování a informování obyvatelstva a obnova
místních komunikací v obci Hradešice, za celkovou částku 35. 700,-Kč.
11. Bere na vědomí informace o průběhu územního řízení k záměru vybudování bioplynové stanice v
Hradešicích
12. Schvaluje Dodatek č.1 Zřizovací listiny Místní knihovny Hradešice a Dodatek č.1 Knihovního řádu Místní
knihovny Hradešice.
Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

