
OBEC HRADEC
Hradec 45, 332 11

Tel: 377 901 482, e-mail : ouhradec@volny.cz,
bank.spojení Č.Ú. 6825361/0100

IČO : 00256617, www.ou-hradec.cz

Usnesení Č. 1/12 z jednání zastupitelstva obce Hradec konaného dne
26.1.2012

ZO schvaluje:

• Výsledky inventarizace za rok 2011
• Zadání nového územního plánu obce Hradec
• Podání žádosti o dotaci na nový ÚP a na výstavbu zázemí SDH
• Žádost o hostování lunaparku p. Duchoně
• Záměr pronájmu starého hřiště p.č. 2473 o výměře 8172 m2
• Rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2012
• Rozpočet Mikroregionu Radbuza - návrh na rok 2013, 2014
• Výpověď nájemní smlouvy manž. Paterovým na p.č. l366/28 o výměře 519 m2
• Kupní smlouvu mezi Obcí Hradec a paní Marií Štanglovou, Annou Procházkovou a

Luďkem Danešem na p.č. l366/1 za cenu 50 Kč/m2
• Upuštění od finančního odvodu z tomboly do 50000,- Kč v případě, kdy bude

pořadatelem spolková organizace v obci
• Oprávnění pro ZŠ a MŠ Hradec bezúplatně nabývat majetek k nahodilým činnostem,

které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti a žáky

• Povodňový plán obce Hradec
• Příspěvek obce Hradec ve výši 2000 Kč do tomboly v případě, že pořádajícím je

spolková organizace nebo příspěvková organizace se sídlem v Hradci a akce se koná
v místním KD

• Vypsání výběrového řízení na I.etapu výstavby zázemí SDH - týká se zednických
prací

• Prominutí poplatku panu Císařovi za vytěžené dřevu u lávky u Sedláčkových

ZO neschvaluje:

• Žádost pana Burdy
• Žádost manž. Gabrielových o prodej parcely v osadě Babylon
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ZO pověřuje:

• Kontrolní výbor k provedeni inventarizace kronik. Zpráva bude podkladem pro podáni
vysvětlení Státnímu archivu se sídlem v Blovicích
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