Usnesení č. 1/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předenice konaného dne 16.3.2015
v zasedací místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2014
- zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2014
- právu o hospodaření obce v roce 2014.. Obec hospodařila v roce 2014 s rozpočtovými příjmy
3.245.630,-Kč a rozpočtovými výdaji 3.498.693,- Kč . Obec hospodařila s rozpočtovou
ztrátou 253.063,-Kč
- podané nabídky na propachtování obecních lesů pro roky 2015-2019.
Na základě vypsaného výběrového řízení zakázky malého rozsahu byly přijaty nabídky:
zájemce
1 Šilhánek Pavel, IČ 18699355

prům.pacht na rok
430.000,-Kč

2 Ekoles Hajšman Karel s.r.o. IČ 26391350
3 Lesoil Wood s.r.o. IČ 02268345

-

poznámka
nereálné

333.000,- Kč
264.000,- Kč

Vzhledem k tomu, že nabízené pachtovné fou. Šilhánek Pavel se dle výpočtu OLH p.
Hnáta jeví jako nereálné, pověřuje ZO starostu aby oslovil fy. Šilhánek Pavel a Ekoles
Hajšman Karel s dotazem zda svoji nabídkovou cenu potvrzují. Termín do 20.3.2015.
O novém pachtýři bude rozhodnuta na mimořádnén veřejném zasedání ZO 8.4.2015
zprávu starosty obce o dokončení opravy nové polní cesty na Mrtol ( investor PÚPK).
zprávu starosty o probíhajících pozemkových úpravách na k.ú. Nebílovy. ZO zmocňuje
starostu projednat v rámci pozemkových úprav k.ú. Nebílovy spornou hranici ( cesta ke sv.
trojici) a navrhnout případnou směnu pozemků tak, aby cesta byla součástí k.ú. Předenice.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- výroční zprávu 2014 o poskytování informací na základě zákona č. 106/199Sb
- výroční zprávu o finanční kontrole v roce 2014
- předloženou inventuru majetku k 31.12.2014
- rozpis hospodaření v obecních lesích dle nového LHP, který vypracoval OLH p. Hnát.
Hospodaření bude probíhat v následujících deseti letech tak, že každý rok bude povolena cca
1/10 předepsané těžby LHP.
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor ( bývalé mandlovny) ze dne
11.6.2014 paní Václavě Průšové a souhlasí se snížením nájmu na 1.000,-Kč/měsíc a to
s platností od 1.4.2015. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti
- na základě předložených nabídek na vypracování projektu na opravu místní komunikace Za
mostem vybralo projektanta p. Mandíka, Ke Sv.Jiří 36, 31200 Plzeň za cenu 20.000,-Kč.
- záměr podat žádost o dotaci na FMŽP na akci Zeleň Předenice. Administraci žádosti provede
fa. DOMOZA projekt s.r.o. IČ 281 45 089, Teslova 1202/3, 0100 Plzeň. Za zpracování
žádosti bude zaplacena částka 5.000,-Kč, po schválení dotace bude zaplaceno 15.000,-Kč
- projektanta pro zpracování projektu úprav zeleně v obci fu. Geo Vision s.r.o. Projekt musí
být součásti žádosti o dotaci. Cena projektu byla dohodnuta na 20.000,-Kč.
- plán rozvoje obce pro rok 2015 Kromě běžných oprav obecního majetku bude provedena
akce Zeleň- Předenice – úprava a dosadba veřejné zeleně v obci
- nabídku fy. Agroservis Přeštice a.s. na budoucí spolupráci v oblasti likvidace bio odpadů.
Návrhová komise :

Ing. Jiří Voch a František Přibáň

Ing. Jiří Voch
starosta obce

František Přibáň.
místostarosta

