Usnesení č. 33
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 22.7.2010.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 v počtu 7 členů.
2. Rozhodlo o prodeji obecních pozemků p.p.č. 249/2, p.p.č. 249/4, p.p.č. 249/5 a p.p.č. 249/6
v k.ú.Hradešice za účelem výstavby bioplynové stanice společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o., Hradešice 1,
IČO: 291 04 068, kde je obec Hradešice společníkem, za cenu 90,-Kč/m2, s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, pro Bioplyn Hradešice s.r.o., Hradešice 1,
IČO: 291 04 068.
3. Schvaluje Komerční banku a.s., pobočka Klatovy poskytovatelem úvěru k navýšení základního jmění
v rámci společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o.
4. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na výstavbu ČOV v Hradešicích ve výši 2 mil. Kč. a
Smlouvu o poskytnutí finanční dotace na projektovou dokumentaci kanalizace v Hradešicích ve výši
100 tis. Kč. s Krajským úřadem Plz. kraje.
5. Schvaluje dodavatelem opravy místní komunikace v Hradešicích společnost Silnice Klatovy a.s.,
Vídeňská 190, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
6. Schvaluje nákup multifunkční tiskárny a záložního zdroje k počítači pro obecní úřad v Hradešicích v ceně
cca 25. 000,-Kč.
7. Schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace k vybudování infrastruktury k budoucím stavebním
parcelám v lokalitě „Březí“ v Hradešicích společnosti Atelier U5 s.r.o. Rolní 826, Klatovy.
8. Schvaluje dodavatelem oprav kaple v Černíči a ohradní zdi s chodníkem hřbitova v Hradešicích pana Karla
Granáta, Elišky Krásnohorské 635, starý Plzenec.
9. Schvaluje zhotovitelem projektu k dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v opatření Obnova kulturního
dědictví v obci Hradešice společnost PM FARM s.r.o., Měchurova 395/II, Klatovy.
9. Jmenuje knihovnicí Místní knihovny v Hradešicích paní Marcelu Ouředníkovou, Hradešice 81.

Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

Usnesení č. 34
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.9.2010.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Rozhodlo o prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 1.500,-Kč. paní Strnadové, Hradešice 26, za
poplatek na odpady a prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 7. 139,-Kč. panu Janu Melkovi,
Černíč 6, za vodné.
2. Bere na vědomí informaci k územnímu řízení zahájeného na výstavbu bioplynové stanice v Hradešicích a
požadavek pana Petra Lávičky, Hradešice 67, k opatření proti případnému hluku a prachu ohledně jeho
nemovitosti čp.67 v Hradešicích v rámci provozu plánované bioplynové stanice v Hradešicích, úpravou
stávajícího plotu na protihlukovou a protiprašnou bariéru.
Dále bere na vědomí další požadavek pana P.Lávičky na odhlučnění a zateplení jeho nemovitosti čp. 67
včetně výměny oken na náklady společnosti Bioplyn Hradešice s.r.o., a to na základě výsledků hlukové
studie, podle které budou přijata patřičná opatření.
3. Schvaluje záměr zpracovat do dvou let projekt na teplofikaci cca 30 rodinných domků v Hradešicích podle
podmínek příslušného dotačního titulu, v případě dokončení výstavby bioplynové stanice.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č.3/2010, kdy na straně příjmů došlo k navýšení částky o 2.674.220,-Kč. na
7.550.187,-Kč. a na straně výdajů došlo k navýšení o částku 2.674.220,-Kč. na 7.604.392,-Kč.
5. Schvaluje vyúčtování nákladů za žáky dojíždějící do základní školy v Nalžovských Horách.

Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

