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USNESENÍ Č. 2
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
KONANÉHO V PONDĚLÍ 24. LEDNA 2011

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ :

A) schvaluje :
1. Zapisovatelkou pí. Alenu Nádeníčkovou, ověřovateli zápisu pí. Petru Piskáčkovou, p. Antonína
Zoubka.
2. Program jednání.
3. Podání žádosti o dotaci z prostředků Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na chodníky v ul.
Nová a Husova.
4. Uzavření mandátní smlouvy za účelem zajištění činností souvisejících s kompletním písemným
vypracováním žádosti o dotaci z prostředků Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na „Opravu
chodníků v ul. Nová a Husova ve Hřebči“.
5. „Jednací řád Obecního zastupitelstva obce Hřebeč“.
6. Prodávat jednorázové svozy odpadu občanům Hřebče pouze ke svozům min. 1 x za měsíc.
7. Názvy ulic Sadová, Ořechová, Na Tasově.
8. Předsedy všech výborů a jejich členy tak, jak je uvedeno v zápisu z jednání OZ.
B) souhlasí :
1. S předloženým rozpočtem obce Hřebeč pro rok 2011 a se změnami, které v něm byly provedeny.
Viz. příloha zápisu.
2. Se záměrem obce nabídnout k prodeji pozemek č. 1167/1 o výměře 18.376 m2 obálkovou
metodou nejvyšší nabídce k zástavbě RD.
3. S pronájmem pozemku č. 17/1 (skála) Ing. Vladimírovi Prokopovi za cenu 3,--Kč/m2/rok.
4. S pronájmem části pozemku p.č. 867/53 o vým. 80 m2 manželům Dvořákovým za cenu 3,-Kč/m2/rok.
5. S přijetím daru – pozemek č. 1568 o výměře 1853 m2 od p. Papeže za předpokladu splnění
podmínky - od MMK, odb. ŽP bude potvrzeno, že pozemek byl uveden do původního stavu.
6. S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Hřebeč – povinným
a RWE GasNet s.r.o. - oprávněným. (Přípojka plynu k RD č.p. 82 v ul. Buštěhradská)
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7. S pronájmem místnosti o vým. 18 m2 v Domě služeb slečně Veronice Beránkové za účelem zřízení
relaxačního studia: manikúra, modeláž nehtů, pedikúra, masáž nohou, rukou a hlavy, kadeřnictví,
svatební a plesový servis, prodej kosmetických přípravků. Cena pronájmu : 250,--Kč/m2/rok.

8. Se zrušením účtů obce Hřebeč u Raiffeisen stavební spořitelny a u České spořitelny. Zůstatek peněz
bude převeden na účet obce u KB.
9. Se jmenováním p. Pácala předsedou komise inventární.
10. Se jmenováním Bc. Drešera předsedou komise likvidační.
11. S přidělením příspěvku Masarykově jubilejní základní škole Hřebeč ve výši 10.000,--Kč na akci
„Zimní škola v přírodě“ a s přidělením příspěvku 10.000,--Kč na akci Letní škola v přírodě“.

C) nesouhlasí :
1. S odprodejem části pozemku č.p. 17/1 (skála) p. Prokopovi.
2. S odprodejem části pozemku p.č. 867/53 manželům Dvořákovým.

D) odkládá :
1. Rozhodnutí o využití prostor v č.p. 18 do doby, kdy budou všechna fakta k tomuto problému
podrobně prozkoumána. Na příštím zasedání OZ posoudí možnosti nejpřijatelnějšího řešení.
2. Žádost o souhlas se záměrem výstavby šesti RD na p.č. 1670 do doby příštího schvalování změny
ÚP.

D) bere na vědomí :
1. Informaci o změnách jízdních řádů.
2. Že bude kontrolováno nakládání s odpady těch občanů a organizací, kteří si známku na odvoz
nekoupili .

Ing. Jindřich Burger, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno dne :

……………………………………………..

Sejmuto dne :

………………………………………………

Milena Hájková, v.r.
starostka obce

