
SOUHRN USNESENÍ č. 30/09 

zastupitelstva obce Staré Hradiště 

 

Zastupitelstvo obce Starého Hradiště na svém zasedání 

dne 16. 12. 2009 ve Starém Hradišti 
 

I. bere na vědomí 

 

1. zprávu o činnosti rady obce Staré Hradiště, 

2. rozpočtové opatření č. 11, 

3. Informaci – vyjádření JUDr. Poláčka ve věci hasičské zbrojnice v Hradišti 

na Písku a dlužnice obce paní Lenky Břeňové. 
 

II. schvaluje 

 

1. pojmenování ulice č. 3 a to Jasmínová, 

2. prodej a prodejní cenu 50,- Kč/m2 pozemku 519/5 v k. ú. Staré Hradiště – 

starostu pověřuje uzavřením smlouvy, 

3. bezúplatný převod spojovací techniky, dodávkového auta FIAT DUCATO 

a dýchací techniky v počtu 4 ks od HZS Pardubického kraje, 

4. jmenování likvidační komise – inventarizace 2009 (Lacušová, Richter, 

Teplý), 

5. úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12, 

6. rozpočtový výhled do r. 2012, 

7. schodkový rozpočet obce na rok 2010, rozpočtový schodek bude kryt 

přebytkem hospodaření z minulých let, 

8. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 – o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem, 

9. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 – o poplatku za komunální odpad, 

10. zřizovací listinu JPO obce, 

11. oddělení a vytyčení pozemků (2 m široký pruh podél komunikace v osadě 

„Psinek“ (z pozemků p.č. 146/4, 152, 166, 169/1,169/2, 185/2, 185/3, 188, 

204/1) a uzavřením darovacích smluv pověřuje starostu, 

12. revokaci usnesení č.24/08, čl. III, bod 5 – rozpočet na r. 2009 – nové znění: 

schvaluje rozpočet na r. 2009, rozpočtový schodek bude kryt přebytkem 

hospodaření z minulých let a dlouhodobým úvěrem, 

13. revokaci usnesení č.27/09 čl. II, bod 1 závěrečný účet obce za rok 2008,  

a to bez výhrad – nové znění: schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 

2008, a to bez výhrad, 

14. doplnění usnesení č. 27/09 čl. II, bod. 5 – zřízení autobusové zastávky 

„Brozany – Ráby“ – společné rovné financování s obcí Ráby a schvaluje 

koupi pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Brozany nad Labem  



SOUHRN USNESENÍ č. 30/09 

zastupitelstva obce Staré Hradiště 

o výměře 150 m
2
 za cenu 400Kč/m

2
 {(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2  

(druhou polovinu kupuje obec Ráby)} a starostu pověřuje uzavřením této 

smlouvy, 

15. výši příspěvku do sociálního fondu, a to: 70 000 Kč na rok 2010, 

16. bezúplatný převod pozemku p. č. 571/53 v k. ú. Staré Hradiště o výměře 

7517 m
2
 do vlastnictví obce Starého Hradiště a pověřuje starostu 

uzavřením darovací smlouvy. 

  

    

 

 

  
 

 

Janovský Václav       Ing. Čepčář Miroslav 

  místostarosta         starosta 

 


