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Usnesení

Č.

3/11 z jednání zastupitelstva obce Hradec konaného
dne 16.6. 2011

ZO schvaluje:
•

Závěrečný účet obce Hradec za rok 2010, zadání přezkumu hospodaření za r.
2011
firmě ing. Jan Nozar, auditor
• Rozpočtové opatření Č. 1/2011
• Smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2403 a p.č. 2510
v katastru obce Hradec
• Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2405 v katastru obce Hradec
• Výběrové řízení na hrací prvky do MŠ. Výběrová komise - p. Martínková, p.
Konopíková, p. Svozilová, p. Jung
• Návrh fin. výboru na dodavatele opravy střechy v ZŠ - firma R+R střechy
• Zpracování ÚP - návrh fin. výboru na výběr dodavatele - firma Sladký&partners,
projekční kancelář
• Návrh na příspěvek nově zapsanému žákovi základní školy v Hradci ve výši
2000,- Kč
• Návrh, aby okolním obcím nebyly do vyúčtování NIV zahrnuty náklady na opravu
• Půjčování stanu, lavice, parketu pro místní zájmové organizace zdarma. Ke
komerčním účelům a soukromým osobám za cenu 1000,- Kč/3 dny za celek stan +
lavice, 1000 Kč/ 3 dny za parket
• Odstraňování nebezpečných stromů a větví v chatové oblasti na náklady majitele
chaty
• Žádost ZŠ a MŠ o navýšení rozpočtu o 52000,- Kč a pro školní rok 2011/12
zachování 2 tříd.
• Pronájem rybníka p. Č. 2361 v katastru obce Hradec o výměře 814 m2 panu
Marcelovi
• Smlouva fi. Proklas s.r.o. o pronájem pozemku p.č. 2241 o výměře 5 444 m2 za
cenu 1600,- Kčlha
• Žádost o stavební úpravy chaty E 94, p.č. 2595 dle přílohy
• záměr prodeje pozemku Č. 101/2 a 1271/15 o výměře 250 m2, pozemku p.č.
1366/39 o výměře 20 m2 a 1281/13 o rozloze 50m2
• Žádost PS Hradec o příspěvek na MDD - 3 000,- Kč
• Žádost MS Háj o příspěvek na střelby - 2000,- Kč
• Jmenování členů školské rady z řad ZO - Bc. Roučková Romana, Svozilová
Václava
• Vybudování osvětlení k lomu, napojení na VO obce Hradec
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ZO bere na včdomí:
• Zprávu auditora k hospodaření obce za rok 2010
•
ákup tašek na hasič kou zbrojni 1 a te hnické zázemí obce v hodnotě 73 000,- Kč
ZO pověřuje taro tu:
• K vyvoláni Jednání

Holíko

ými ohledně

kapu jejich RD.

ZO odkládá:

•
•

Žádo t manž, Ženatý ch
Žádost p1. Holzapíelo e

ZO zamítá:
• Záměr prodeje části pozemku
1281/12 o rozloze 800 m2
• Zadost paní " kudrnove o ouhlas v ta b II chat v chatové oblasti
č.

tarosta
Hlaváč Pael

Místo taro ta
vá Romana

Bc. Roučk
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