Zápis č.1/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 26. února 2015
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:00

Přítomni:

Zdeněk Hejný, Jana Hnojnová, Mgr.Ida Taušlová,
Ing. Jaroslav Kutner, Zdeněk Hnojna, Petr Mazanec,
Ing.Ladislav Mládek, Pavel Kubr

Omluveni:

MUDr. D. Pecháček

Ověřovatelé zápisu: p. Z. Hejný, p. L. Mládek
Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení rozpočtových opatření č. 1
3) Schválení koupě pozemku (komunikace Pracov)
4) Schválení výše odměn za práce na dohodu
5) Schválení pasportu komunikací
6) Schválení smlouvy o dílo
7) Různé- vyřízení žádostí
8) Úkoly
9) Různé
10) Závěr
Ad 1) zahájení zasedání provedla starostka obce, konstatovala, že přítomných je nadpoloviční
většina a tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Jmenovala ověřovatele zápisu a
přednesla návrh programu zasedání.
Usnesení: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 38 – program jednání byl schválen
Ad 2) starostka obce navrhla rozpočtová opatření č. 1
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje rozp.opatření č.1, viz.příloha zápisu
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 39 bylo přijato

Ad 3) Starostka obce seznámila se záměrem koupit pozemek od pí. Pomahačové
Usnesení : ZO schvaluje koupi pozemku p.č .692/43 o výměře 205m2 za cenu 40,- Kč/
m2. Obec zajistí sepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do KN.
Hlasování:

pro: 8,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 40 bylo přijato

Ad4) starostka obce navrhla schválení výše odměn za práce na dohodu
Výše odměny zákonná byla 53,40 Kč nyní je 55,-/hod.. Obec platila 55,-/hod za práce
neodborné. Odborné s technikou 70,-/hod. S vlastním zažízením 100,-/hod.
Návrh: 60,-/hod za práce neodborné
80,-/hod za práce s technikou
110,-/hod za práce s vlastní technikou
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn pro rok 2015 za práce na dohodu.
Viz.výše.
Hlasování: pro: 8,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 41 bylo přijato

Ad5) starostka obce seznámila s návrhem schválení pasportu komunikací
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje pasport komunikací.
Hlasování: pro: 8,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 42 bylo přijato

Ad 6) starostka obce předložila návrh na schválení smlouvy o dílo s Ing. Arch .D. Buzu
Usnesení : zasedání obce schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. D. Buzu na změnu č.1 ÚP
Radimovice u Želče
Hlasování: pro:

8 ,

proti: 0,

Usnesení č. 43 bylo přijato

zdržel se:

0

Ad 7) Různé
7a) Žádost o přispění na protidrogovou prevenci
Usnesení: ZO schvaluje příspěvek na protidrogovou prevenci pro organizace Prevent a
Auritus na rok 2015.
Hlasování: pro: 0 ,

proti: 8,

zdržel se:

0

Usnesení nebylo přijato.

7 b) Žádost od manželů Lutovských o koupi pozemků od obce.
Usnesení : ZO zamítá žádost manželů Lutovskýchh o koupi části pozemku p.č. 867/1,a
schvaluje možnost úpravy části pozemku pro jeho lepší využití
Hlasování: pro: 8,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 44 bylo přijato.

7c) Starostka obce seznámila s návrhem zvýšení ceny vodného pro rok 2015 z 34,09 Kč
na 34,65 tj. o 0,56 haléřů
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2015 takto, pevná složka
144,-/vodoměr/rok, pohyblivá složka 34,65/m3
Hlasování: pro: 8 ,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 45 bylo přijato

7d) Starostka obce předložila dodatek č.2 směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
v souvislosti se změnou zákona 137/2006.
Usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu
Hlasování:

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 46 bylo přijato.

7e)starostka obce seznámila s faktem, že bude proveden audit, dne 18.3.2015
7 f) Setkání starostů – informace o jednání opravy komunikace od křižovatky do obce.
7g) 4.3. 2015setkání vesnic bývalého okresu. Téma např. jak nakládat s odpady

7 h) zastupitelka I. Taušlová seznámila ostatní zastupitele s výsledky dotazníků, které
byly obyvatelům obce předloženy dne 29.12.2014.
Priority obyvatelů obce jsou: 1. Modernizace sportovišť
2. Rekonstrukce osvětlení v obci
3. Zajištění propojení pro pěší i cyklisty na trase
Větrovy-Radimovice
Ida Taušlová navrhla zastupitelům, aby tyto výsledky zohlednili v rámci Programu rozvoje
obce a tyto konkrétní kroky do programu včlenili a svojí činností přispěli k zajištění jejich
realizace.
Ostatní zastupitelé a starostka obce se vyjádřili souhlasně k navrhovanému. Zároveň
upozornili na potřebné kroky s nimi spojené a možné komplikace, které bude nutné řešit.
7i) Zastupitelé se zabývali, již diskutovaným, problémem zajištění čistého ovzduší
v obci.Tento problém se týká všech provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování
a zastupitelé si ponechali čas na zvážení možností, jak ochránit ovzduší v obci.
7j) Noví zastupitelé p. I. Taušlová, p. D.Pecháček a p. Hejný požádali p. J.Kutnera o
možnost prohlídky obecních lesů. P. Kutner souhlasil.
Ad 8) Úkoly
8 a) Vítání občánků 28.3.2015
8b) Ořez lip – zajistí p.Hejný
8c) kontejner na elektro odpad a papíru – 7.3.2015
8d) 7.4. životní jubileum p. Havlíček, zajistí: pí. Taušlová, pí.Hnojnová
Ad 9) starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila
ve 21.58 hod.
V Radimovicích u Želče 26.2.2015
Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: pan Zdeněk Hejný

Ing. Ladislav Mládek

…………………………………

…………………………………

……………………………….
Jana Hnojnová
starostka obce

