Zápis č.4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 21.července 2015

Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30 hod.

Přítomni:

J. Hnojnová, Z.Hejný, Ing.Kutner, P. Mazanec
Z. Hnojna, Ing.L. Mládek

Omluveni:

P. Kubr, Mgr.Taušlová, MUDr.Pecháček

Ověřovatelé zápisu: Ing.Kutner, p.Mazanec
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6
Projednání realizace ČOV – žádost o dotaci
Schválení oprav komunikací
Různé
Úkol
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.63 – program jednání byl schválen

0

Ad 2) Starostka obce seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 5 a č. 6, viz příloha zápisu
Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.5 a schvaluje rozpočtová
opatření č.6
Hlasování: pro: 6,

zdržel se :

proti: 0,

0

Usnesení č. 64- bylo přijato

Ad 3) starostka seznámila zastupitele s možností čerpání dotací (aktuální dotační tituly) na
výstavbu ČOV. Aktuální dotační titul z Mze 65% uznatelných výdajů. Zastupitele se shodli na
tom, že s žádostí vyčkáme na dotaci s větší alokací.

Ad4) zastupitelé byli seznámeni s plánem oprav komunikací a s předloženou cenovou
nabídkou
Usnesení: ZO schvaluje provedení opravy komunikací u OÚ a před sokolovnou-celá plocha
parkoviště. Stávající plochy na návsi (před čp.121) budou zatravněny.
Hlasování:

pro: 5,

zdržel se: 0

proti: 1,

Usnesení č. 65 – bylo přijato

Ad 5) Různé
a) V souvislosti s přijetím daru pozemku KN 510/21(lesní pozemek) a z důvodů velkých
nákladů na znalecký posudek předložil p.Kutner jako lesní hospodář návrh na ocenění tohoto
pozemku (cena pozemku+druh a množství dřevin) ve výši 1.300,- Kč
Usnesení: ZO schvaluje ocenění lesního pozemku parc.č. 510/21 o výměře 101m2
ve výši 1300,- Kč
Hlasování:

pro

6,

proti

0,

zdržel se

0

Usnesení č. 66 bylo přijato
b) zastupitelstvo obdrželo návrh změny projektu související s výstavbou parkoviště na
Větrovech. Změna se týká umístění retenční nádrže.
Usnesení: zastupitelstvo obce na základě předložené dokumentace nesouhlasí s umístěním
retenční nádrže na pozemku parc.c. 1027/10 v k.ú. Horky u Tábora
Hlasování:

pro

6,

Usnesení č. 67 bylo přijato

proti

0,

zdržel se 0

Ad 6)Úkoly
Trvá příprava rodáků, spolupráce při přípravě Radimovického korblíku

Ad 7) Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila
ve 21.30 hod.

V Radimovicích u Želče 21.7.2015

Zápis provedl: Zdeněk Hejný

Ověřovatelé zápisu: p. Petr Mazanec

Ing.Jaroslav Kutner

…………………………….

…………………………….

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

