Usnesení č. 9
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 5.10.2007.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Schvaluje finanční příspěvek obci Nalžovské Hory za žáky obce Hradešice, kteří dojíždějí do
ZŠ N.Hory, ve výši184.248,-Kč.
2. Bere na vědomí žádost p.L.Junka, Velenovy 118, o odprodej části obecní komunikace, která
je zároveň přístupovou komunikací k restauraci „u Svatého Antonína“ a zároveň vyslovilo
souhlas se záměrem dalšího postupu ve věci tohoto odprodeje.
3. Schvaluje Dodatek k Mandátní smlouvě č. 38/06 uzavřené se společností GPL – INVEST
s.r.o., České Budějovice za účelem zajištění inženýrských činností spojených s rekonstrukcí
úpravny vody v Černíči.
4. Bere na vědomí výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území
správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“.
5. Schvaluje návrh Komunitního plánu sociálních služeb pro Horažďovice a mikroregionu
Prácheňsko na období 2008 - 2012 s těmito připomínkami:
k opatření 1.1.: upřesnit, že 2% z obecního rozpočtu na sociální služby bude z daňových
příjmů obce, k opatření 1.2.: poradce pro občany v nepříznivé sociální a psychické životní
situaci by měl pracovat podle individuálních potřeb občanů ve spolupráci s ošetřujícími
lékaři s využitím případné možnosti spolufinancování se zdravotními pojišťovnami,
k opatření 3.1.: pro společný systém zásobování pojízdnými prodejnami zpracovat studii
s harmonogramem zásobování, financováním ztrátovosti (doložení) a s výhledem potřeb
jednotlivých obcí do budoucna a využít zkušeností stávajícího systému zásobování
pojízdnými prodejnami v regionu.
6. Schvaluje přistoupení Obce Hradešice do občanského sdružení „Sdružení místních
samospráv“.
7. Schvaluje MŠ Hradešice podání žádosti do projektu „Zelený venkov“ na úpravu školní
zahrady.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické
předměstí 610, 339 01 Klatovy na akci „Hradešice – úpravna vody (vrty a vodovodní
výtlaky).
9. Schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s Mgr.Ladislavem Drobníčkem, bytem Jabloňová 543,
339 01 Klatovy, na zpracování podkladů pro Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek
v budově čp.81 v Hradešicích na stavební parcele č.97 dle § 5 Zákona č.72/1994 Sb. a
schvaluje příslušný návrh na vklad práv k bytům a nebytovým prostorám v nemovitosti čp.81
ve vlastnictví obce.
10. Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Hradešicích za rok 2006 ve
výši 35.451,-Kč. a to 10.000,-Kč. do fondu odměn a 25.451,-Kč. do fondu rezervního.
11. Schvaluje odměnu ve výši 8. 000,-Kč. starostovi obce k životnímu jubileu.
Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

