
SOUHRN USNESENÍ č. 31/10 

Zastupitelstva obce Staré Hradiště 
 

Zastupitelstvo obce Starého Hradiště na svém zasedání 

dne 10. 3. 2010 ve Starém Hradišti 
 

I. bere na vědomí 

 

1. zprávu o činnosti Rady obce Staré Hradiště, 

2. informaci o podané ţádosti na SFDI na akci „Staré Hradiště a Hradiště na 

Písku – Oprava místních komunikací a chodníků.“ 

 
   

II. schvaluje 

 

1. pojmenování ulice č. 10, a to OŘECHOVÁ, 

2. pojmenování ulice v nové zástavbě „Na Psinku“, a to VĚTRNÁ, 

3. úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.1, 

4. vyřazení majetku obce dle předloţeného seznamu (viz. zápis – likvidace  

ve sběrném dvoře v Čeperce), 

5. záměr na prodej obecních pozemků p. č. 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 

103/10, 103/11 v k. ú. Brozany nad Labem, 

6. směnu pozemku 103/4 za 644/4 v k. ú. Brozany nad Labem s finančním 

vyrovnáním, 

1. vydání souhlasného stanoviska s umístěním stavby: „I/36 Pardubice, 

Trnová – Fáblovka – Dubina“ na pozemcích p. č. 937/1 a p. č. 937/2  

za podmínky zachování průjezdnosti na krajskou komunikaci dle přílohy  

a pověřuje starostu podepsáním souhlasu vlastníka pozemku k uvedené 

stavbě, 

8.  poskytnutí dotace ve výši 25000 Kč pro SDH Staré Hradiště k zajištění 

závodů MOPED CUP 2010. 

 

III. zamítá 

    

1. úhradu ztráty hospodářského výsledku MŠ Staré Hradiště 47552,- Kč. 

 

IV. ukládá 

 

1. Radě obce, aby na základě §166, odst.5, písm. a) zákona 561/2004 Sb. 

(školský zákon) navrhla odvolání Bc. Evy Hitkové z funkce ředitelky 

Mateřské školy ve Starém Hradišti pro porušení a neplnění právních 

povinností vyplývajících z vykonávané funkce. 
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2. Kontrolnímu výboru kontrolu oprávnění bývalého starosty k zástavě 

obecního majetku obce Staré Hradiště ve prospěch SFŢP na výstavbu 

kanalizace Staré Hradiště – Hrobice. 

3. Kontrolnímu výboru prověřit oprávněnost vyplacených mezd v letech 1996 

– 2006 bývalému starostovi a místostarostce. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Janovský Václav       Ing. Čepčář Miroslav 

      místostarosta                  starosta 


