Zápis č.3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 28. května 2015

Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:00 hod.

Přítomni:

J. Hnojnová, Mgr.I.Taušlová, MUDr. D. Pecháček, P. Mazanec
Z. Hnojna, Ing.L. Mládek

Omluveni:

P. Kubr, J. Kutner, Z. Hejný

Ověřovatelé zápisu: MUDr.Pecháček, p.Hnojna
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Rozpočtová opatření č. 4
Výběr zhotovitele výměny oken a dveří budov čp.40 a čp. 64
Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno E.ON
Příspěvek na MHD pro dárce krve
Různé - Rozvojový dokument obce
Jednání s TJ Sokol Radimovice
Příprava rodáků

7) Úkoly
8) 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: 6 ,

proti: 0,

zdržel se:

Usnesení č.58 – program jednání byl schválen

0

Ad 2) Starostka obce seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 4, viz příloha zápisu
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozp. opatření č.4
Hlasování: pro: 6,

proti: 0,

zdržel se :

0

Usnesení č. 59- bylo přijato

Ad 3) Zastupitelé se seznámila s nabídkami firem na zhotovení výměny oken a dveří budov
čp.40 a čp. 64. Byly obeslány 4 firmy, pouze 2 poslaly nabídky. Oknotherm a p.Kadlec okna
dveře s.r.o
Usnesení:.ZO schvaluje jako zhotovitele výměny oken a dveří na budovách čp.40 a 64 firmu
p. Kadlec okna dveře.
Hlasování:

proti: 0,

pro: 6,

zdržel se: 0

Usnesení č. 60- bylo přijato

Ad4) Starostka obce seznámila se Smlouvou o smlouvě budoucí s firmou E.ON
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na stavbu
„Radimovice u Želče –TS,kabel VN,kabel NN – 15 RD,pan Krista“
Hlasování:

pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 61 – bylo přijato

Ad5) Starostka obce seznámila s návrhem příspěvku na MHD pro dárce krve
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro dárce krve, kteří dosáhli min. 50
odběrů, ve formě ročního kuponu na MHD
Hlasování: pro: 6,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 62 - bylo přijato

Ad 6) Různé
a) Starostka obce a pí. I. Taušlová zpracovávají rozvojový dokument obce. Členové
zastupitelstva souhlasí s konceptem rozvojového programu a vytvořili prostor pro další
připomínky do konání zastupitelstva v červnu 2015

b) Jednání s TJ Sokolem Radimovice u Želče
ZO doporučuje jednat s TJ o možnostech řešení budoucí správy budovy Sokolovny.
c)Příprava setkání rodáků 2015
Zastupitelé byli požádání o aktivní spolupráci při organizaci společenské akce Rodáci 2015

Ad 7)Úkoly
Jubileum paní Prášková – 9.6. 81 let zajistí: p. Hnojna, pí. Hnojnová
Příprava dětského dne 7.6. – členky TJ Sokol zajistí program

Ad 8) Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila
ve 21.20 hod.

V Radimovicích u Želče 28.5.2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: pan Zdeněk Hnojna

MUDr. David Pecháček

…………………………….

…………………………….

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

