
 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 

ze 16. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Vraclav, 
konaného dne  23. 9. 2009  v jídelně kulturního domu ve Vraclavi. 

 
 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
46/09 zprávu o činnosti rady obce. 
 
 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
47/09 zprávu o činnosti finančního výboru. 
 

48/09 přijetí příspěvku od Úřadu práce v Ústí nad Orlicí na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací, a to z prostředků Evropské unie ve výši 53.864,- 
Kč a ze státního rozpočtu ve výši 10.776,- Kč. 

 

49/09 rozpočtové opatření č. 3/2009 ze dne 23. 9. 2009. 
 

50/09 akci pro žádost o dotaci z POV v roce 2010 z dot. titulu 2 - Oprava, rekonstrukce a 
výstavba veřejného rozhlasu. 

 

51/09 pronájem pozemků - parcelní čísla 380/2; 380/3; 380/4; 380/5; 380/6; 380/7 a 380/8 
v k.ú. Sedlec u Vraclavi pro zřízení a provoz fotovoltaické elektrárny společnosti 
Planeta Energo CZ za cenu 6,40 Kč/1 m2/rok se splátkovým kalendářem 4,00 Kč/1 
m2/rok do 10 let, 6,00 Kč/1 m2/rok od 10 do 15 let a 9,00 Kč/1 m2/rok od 15 let. 

 Výše nájemného bude každoročně upravena dle zákona 180/2005 Sb. a vyhlášky 
140/2009 Sb. o částku odpovídající indexu cen průmyslových výrobců tj. aktuálně 
minimálně o 2% a maximálně o 4% ročně. 

 

52/09 pronájem pozemků - parcelní čísla 822/7, část pozemkové parcely č. 823/1 a část 
pozemkové parcely č. 833/13 v k.ú. Vraclav pro zřízení a provoz fotovoltaické 
elektrárny společnosti Planeta Energo CZ za cenu 10,00 Kč/1 m2/rok se splátkovým 
kalendářem 8,00 Kč/1 m2/rok do 10 let, 10,00 Kč/1 m2/rok od 10 do 15 let a 12,00 
Kč/1 m2/rok od 15 let.  

 Výše nájemného bude každoročně upravena dle zákona 180/2005 Sb. a vyhlášky 
140/2009 Sb. o částku odpovídající indexu cen průmyslových výrobců tj. aktuálně 
minimálně o 2% a maximálně o 4% ročně. 

 

53/09 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby č. Net./OSNM/441/2009 mezi obcí Vraclav a Distribuční společností 
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové na stavbu Vraclav ZTV pro 10 RD - „Na Drážkách“, 
SO 01 - STL plynovod s přípojkami. 

 

54/09 prodej pozemkové parcely č. 192/32 v k.ú. Vraclav (stavební pozemek č. 7) o výměře 
908 m2, ve vlastnictví obce Vraclav, panu Martinu Zemkovi, trvale bytem Vraclav 183 
a slečně Zuzaně Javůrkové, trvale bytem Benátky 105 za cenu 454.000,- Kč. 

 

55/09 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí Vraclav a společností ELESTAV s.r.o. 
Vysoké Mýto, který mění původní cenu realizace akce „Modernizace a dostavba 
školského areálu obce Vraclav - Stravovací provoz“  z původních 17.597.167,- Kč na 
18.178.023,- Kč (rozdíl 580.856,- Kč). 

 
 
 



 
 
 
 
56/09 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0626/S mezi Regionální radou regionu 

soudržnosti Severovýchod a obcí Vraclav na projekt „Revitalizace centra obce 
Vraclav II“, vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod 

registračním číslem CZ.1.13/2.3.00/10.00626. 
 

 

c)  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

57/09 radu obce dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvalováním rozpočtových opatření v rámci 

schválených závazných ukazatelů - přesuny mezi kapitolami, položkami a paragrafy a 

schvalováním rozpočtových opatření v případě přijetí účelových dotací na straně 

příjmů a jejich čerpání na straně výdajů. Přehled všech takto provedených 

rozpočtových opatření předloží rada obce zastupitelstvu obce vždy na jeho nejbližším 

zasedání. 
 

 

d)  Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

58/09 starostovi obce projednání úhrady za brigádnické hodiny s hasiči Sedlec s ohledem na 

potřebu zafinancování oprav okapových žlabů na budově bývalé sedlecké školy. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………      …………………………… 
podpis starosty        podpis místostarosty 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 29.09.2009 

 

Sejmuto dne: 14.10.2009      …………………………… 
         podpis a razítko obecního úřadu 

 

 

 

 

 

 
Podle § 8, čl. 8  Jednacího řádu zastupitelstva obce Vraclav 

 

 
 


