Usnesení ze zastupitelstva

obce Hradec konaného dne 6.12.2010

ZO schvaluje:
•

•
•
•
•
•
•
•

měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům za v souladu s ustanovením § 72
zákona 128/2000 Sb. o obcích ve zněni pozdějších předpisů a v souladu s nařízením
vlády Č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů dle předloženého návrhu
zřízení komise SPOZ, jejímž předsedou bude p. Ing. Václav Hájek
zřízení věcného břemene - vrtaná studna p. Václava Brabce a p. Jana Kopače
příspěvek občanskému sdružení Hrdobec ve výši Kč 2000,- jako odměnu lektorům
příspěvek pro Pionýr Hradec ve výši Kč 3000,žádost pana Vaňáče o vyjmutí pozemku Č. 429 z lesního hospodářského plánu
příspěvek ve výši Kč 3000,- pro MŠ Hradec na nákup hraček pro děti mateřské školy
příspěvek ve výši Kč 3500,- na Vánoční setkání se seniory

ZO bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

zprávu starosty
žádost o finanční podporu na r. 2011
smlouvu o zřízení věc. břemene mezi Římskokatolickou farností Stod, Biskupstvím
Plzeňským a obcí Hradec, spočívající v právu konání církevních obřadů
úpravu rozpočtu č. 8,9,10,11/2010
návrh rozpočtu pro rok 2011 předložený předsedou finanční komise p. Snášelem
určení členů finančního výboru - p. Ing. Štěpán Vlček a p. Jiřina Cibulková
určení členů kontrolního výboru - p. Květa Martínková a p. Josef Procházka
určení členů inventarizační komise - p. Václava Svozilová
p. Zdeněk Horák
p. Kamila Bauerová
žádost pana Kučery o pronájem pozemků
dar. smlouvu mezi Římskokatolickou farností Stod, Biskupstvím Plzeňským a obcí
Hradec na pozemek st.p.č. 314, vedené jako zastavěná plocha, vedené jako jiná stavba
zapsaných na LV Č. 293
přehled o hospodaření v obecních lesích
žádost o rekonstrukci cesty k chatové osadě
výplata odměny bývalému starostovi p. Pechovi bude vyplacena v nejbližším
výplatním termínu
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Pavel Hlaváč - starosta

Zdržel se: Sa, Su, Ju
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Bc. Romana Roučková - mjstostarosta

