
Usnesení č. 8/2014
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko dne 14.7.2014

I. Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Přípravu  a  podání  žádosti  o  dotaci  v rámci  výzvy  Ministerstva  školství  ČR  na  akci
„Výstavba budovy Základní  školy pro  II.  stupeň ZŠ Hradištko“,  vč.  projektu  „Stavební
úpravy,  změna  užívání  části  objektu  MŠ,  č.p.  270,  parc.č.  2179  v k.ú.  Hradištko  pod
Medníkem“ vč. dovybavení  kuchyně pro zvýšení kapacity stravování ZŠ a MŠ Hradištko, a
dále „Změna užívání části ZŠ č.p. 33, parc.č.st. 13, k.ú. Hradištko pod Medníkem“ z důvodu
výdeje jídel pro žáky ZŠ, vč. zajištění přepravy jídel v souladu s hygienickým předpisy.

2. Podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontrolní činnosti se společností INFRAM a.s. na výkon
TDI při realizaci stavby „Hradištko - Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“ - viz. příloha č.
3.1 tohoto usnesení.

3. Vyhlášení  výzvy k podání  nabídky a prokázání  splnění  kvalifikace  na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Snížení prašnosti na území obce Hradištko – čistící vůz“ v souladu
se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního
prostředí – viz. příloha č. 4.1 tohoto usnesení.

4. Vyhlášení  výzvy  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  akci
„Dovybavení kuchyně v objektu MŠ a jídelny v ZŠ v obci Hradištko“ - viz. příloha č. 5.1
tohoto usnesení.

5. Směrnici  č. 3 „Pravidla pro postup při hospodaření s byty spravovanými obcí a nebo ve
vlastnictví obce Hradištko“- viz. příloha č. 6.1 tohoto usnesení.

6. Návrh podnájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č.p. 524, ulice Sportovní, obec Hradištko –
viz. příloha č. 7.1 tohoto usnesení.

7. Záměr obce Hradištko pronajmout na základě vypsaného výběrového řízení byty č. 2 a 3 se
smluvním nájemným v domě č.p. 524, ulice Sportovní, obec Hradištko – viz. příloha č. 8.1
tohoto usnesení.

Hradištko dne 14.7.2014

Návrhová komise : Tomáš Pipota             …....................................

                                Ing.Petr Vlk               …...................................

                                                                                                             Antonín Merta
                                                                                                       starosta obce Hradištko

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sňato z úřední desky dne :


