Zápis č.1
z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Hradešicích, konaného dne
3. listopadu 2006 od 19. 00 hod v klubovně hasičů v Hradešicích.
Zasedání zahájil F.Balíček, který přivítal zastupitele a občany a poté předal slovo J.Gabrielové,
která byla pověřena zastupiteli řízením zasedání do zvolení nového starosty.
Přítomni: členové zastupitelstva – J.Panuška, A.Zelenka F.Balíček, J.Gabrielová, D.Pelešková,
L.Frank, J.Němec,
občané:

- viz. prezenční listina

Program: 1. Zahájení
2. Určení zapisovatele.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb.
5. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva.
6. Stanovení způsobu voleb starosty a zástupce starosty.
7. Volba volební a návrhové komise.
8. Volba starosty
9. Volba zástupce starosty.
10. Stanovení způsobu vykonávání funkce starosty.
11. Schválení používání soukromého osobního automobilu starosty obce k služebním
cestám
12. Schválení zadání zhotovení díla „Hradešice – úpravna vody“
13. Diskuse.
14. Návrh na usnesení, usnesení, závěr.
Jednání:
V úvodu zasedání byl určen a schválen zapisovatelem D.Pelešková.
Ověřovateli zápisu byli schváleni F.Balíček, J.Němec.
1. Zastupitelé schválili mandátovou komisi k ověření platnosti voleb ve složení J.Panuška a
L.Frank. Poté členové mandátní komise provedli kontrolu Osvědčení o zvolení, předložené nově
zvolenými členy zastupitelstva a J.Panuška konstatoval platnost voleb pro stanovený počet členů
obecního zastupitelstva.
2. J.Gabrielová přečetla slib členů obecního zastupitelstva a jednotliví zastupitelé slovem „slibuji“ a
podpisem tento slib potvrdili.
3. Zastupitelé počtem 7 hlasů schválili tajné hlasování při volbě starosty a zástupce starosty.
4. Počtem 7 hlasů zastupitelé schválili volební a návrhovou komisi ve složení A.Zelenka a
J.Panuška.

5. V tajném hlasování byl počtem 6- ti hlasů zvolen starostou Obce Hradešice F.Balíček a počtem
4 hlasů zástupcem starosty A.Zelenka.
Poté řízení zasedání převzal nově zvolený starosta.
6. Zastupitelé schválili počtem 7 hlasů, aby starosta byl dlouhodobě uvolněn pro výkon této funkce.
7. Zastupitelé projednali a počtem 7 hlasů schválili používání soukromého osobního automobilu
starosty obce k služebním cestám.
8. Starosta obce předložil zastupitelům k projednání návrh komise k výběru nejvhodnější nabídky
v rámci poptávky na stavbu „Hradešice – úpravna vody“. Komise doporučila zastupitelstvu
společnost Kašparů – Koler, Stavitelství s.r.o., Vrbenská ul. 6, 376 31 České Budějovice na
základě předložené nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelé počtem 7 hlasů schválili zadat provedení
díla „Hradešice – úpravna vody“ společnosti Kašparů – Koler, Stavitelství s.r.o., Vrbenská ul. 6,
376 31 České Budějovice a pověřilo starostu obce zahájit jednání k uzavření příslušné smlouvy o
dílo.

7. Diskuse:
Starosta seznámil občany s přehledem akcí a investic za uplynulé volební období, kdy se
zastupitelstvu podařilo získat dotace v celkové výši cca 6. 498.000 tis. Kč.
Dále seznámil občany s plány zastupitelstva na příští volební období, např. zajištění kvalitnější
pitné vody rekonstrukcí úpravny vody, výtlačných řadů a vrtů, dokončení výstavby bytů, zahájení
výstavby alternativního zdroje energie (výroba bioplynu), pokračování oprav místních
komunikací, vybudování chodníku při silnici I 22 v Hradešicích a zlegalizování autobusových
zastávek, vybudování ČOV v Hradešicích
8. A. Zelenka přečetl za návrhovou komisi návrh na usnesení, které zastupitelé počtem 7 hlasů
schválili.
9. Na závěr starosta poděkoval občanům za účast a požádal je o podporu a pomoc při dalším rozvoji
obce.
Zapsal:
D.Pelešková

Ověřovatelé zápisu:
J.Němec
F.Balíček

Usnesení č.1
Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 3.11.2006.
Zastupitelstvo obce v Hradešicích:
1. Ověřuje platnost voleb do Obecního zastupitelstva v Hradešicích.
2. Volí starostou obce Františka Balíčka, bytem Hradešice část Smrkovec čp. 31.
3. Volí zástupcem starosty Antonína Zelenku, bytem Hradešice část Černíč čp. 23.
4. Určuje, aby starosta obce Hradešice byl dlouhodobě uvolněn pro výkon této funkce.
5. Schvaluje používání soukromého osobního automobilu starosty obce k služebním cestám.
6. Rozhodlo zadat provedení díla „Hradešice – úpravna vody“ společnosti Kašparů – Koler,
Stavitelství s.r.o., Vrbenská ul. 6, 376 31 České Budějovice a pověřilo starostu obce zahájit
jednání k uzavření příslušné smlouvy o dílo.
7. Obrací se na všechny občany se žádostí o podporu a pomoc při dalším rozvoji obce Hradešice.

Zástupce starosty:
Antonín Zelenka

Starosta:
František Balíček

