Zápis č.5/2015
ze Zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 18. srpna 2015

Místo konání:

malý sál sokolovny v Radimovicích u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30 hod.

Přítomni:

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

Ověřovatelé zápisu: p. P. Kubr, Ing. L. Mládek
Program:
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Rozpočtová opatření č. 7
Zvýšení limitu pokladny
Změna ÚP č.1 – schválení osoby spolupracující s pořizovatelem
Vyřízení žádostí
Různé - Informace o jednání se ZS Slapy
Rozvojový dokument obce
7) Úkoly - Příprava společenské akce Rodáci
- Návštěvy při výročích
8) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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: 9 ,

proti: 0,

Usnesení č.68 – program jednání byl schválen

zdržel se:

0

Ad 2) Starostka obce seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 7. Finanční zajištění
společensko- kulturní akce Radimovický korblík 2015
Usnesení: ZO schvaluje rozp.opatření č.7, viz.příloha zápisu
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se : 0
Usnesení č. 69- bylo přijato

Ad 3) Starostka obce seznámila se záměrem zvýšit limit pokladny. Limit současný 20.000,Kč. Návrh je 60.000,- Kč . Důvodem jsou výjimečné situace – výběry poplatků, platba
společenských akcí
Usnesení: ZO schvaluje navýšení limitu pokladny na 60.000,- Kč
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 70- bylo přijato

Ad4) Starostka obce seznámila se změnou územního plánu. Schválení osoby spolupracující
s pořizovatelem – nutno naplnit znění zákona. To vyžaduje pouze 1 osobu. Návrh zněl,
aby touto osobou byla Jana Hnojnová.
Usnesení: ZO schvaluje jako osobu spolupracující s pořizovatelem na změně ÚP č.1
starostku obce Janu Hnojnovou
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 71 – bylo přijato

Ad5) Starostka obce seznámila s projednáním žádosti týkající se odstoupení od smlouvy
kupní a žádosti o smlouvě budoucí směnné.
Usnesení č. 62 : ZO schvaluje sepsání smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Jedná se o
pozemek č. 854 o výměře 867 m2, a část pozemku č. 860 o výměře 32m2. Směna bude
za pozemek obce č. 692/181 o výměře 899m2.
Hlasování:
pro: 9,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 72 - bylo přijato

Ad 6) Různé
Ad 6a) Starostka obce seznámila s jednáním s předsedou ZS Slapy, p. Blažkem. ZS souhlasí
s vyklizením bývalé ubytovny v Radimovicích u Želče.
Ad 6b) Rozvojový dokument obce – seznámení zastupitelů s pracovní verzí. Všichni
zastupitelé mají tištěnou verzi k prostudování. Všichni zastupitelé byli vyzváni, aby svoje
připomínky a návrhy posílali p. I. Taušlové k dalšímu zpracování.

Ad 6c) Výměna oken – zatím provedena v Radimovické hospůdce.
Obecní úřad - výměna bude provedena ve čt,pá,so (20.,21.,22.8.2015)
Chodba do sokolovny – okna a dveře budou
vyměněny až po skončení společenské akce Radimovický korblík.
Ad 7 ) Úkoly – příprava společenské akce Rodáci
Návštěvy při životních jubileích – p .P. Brouček , 26.8. 2015.
zajistí - I. Taušlová, J. Hnojnová

Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila
ve 21.03hod.

V Radimovicích u Želče 18.8.2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Kubr

Ing.Ladislav Mládek

…………………………………..

………………………………….

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

