Zápis č.7/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 9. listopadu 2015
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:00

Přítomni:

pí. Jana Hnojnová, Mgr.Ida Taušlová,p.Zdeněk Hejný
Ing. Jaroslav Kutner, p.Zdeněk Hnojna, MUDr.D.Pecháček

Omluveni:

P.Kubr, P.Mazanec, ing. L.Mládek

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Pecháček, Ing.J. Kutner
Program:
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Odpadové hospodářství obce v roce 2016
Řešení biologicky rozložitelných odpadů
Schválení výše stočného
Různé – informace ČOV
- rozvojový dokument obce
- příprava rozpočtu
- žádost o dotaci z POV
7) Úkoly
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 č.77 : zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 6 ,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č.77 : – program jednání byl schválen

Ad 2) Starostka obce seznámila s odpadovým hospodářstvím v roce 2016.

Jednání s firmou Rumpold, zastoupené p. Krchem. V současné době jsou možné dvě varianty :
1. Paušální platba
2. Zachování známkového systému, který bude podložen smlouvou mezi obcí a firmou
Rumpold a smlouvami mezi obcí a vlastníky nemovitostí.
Současný stav je systém známkový. Cena jedné známky na popelnici je 50,- kč pro obyvatele.
Cena jedné známky, nákupu od firmy Rumpold je 72,-kč.
To znamená, že obec dotuje každou známku 12,- kč.
Návrh je zvýšení ceny jedné známky z 50,- kč na 60,-kč.
ZO schvaluje ponechání známkového systému, ale cenu známky na popelnici stanovuje 60,- kč.
Usnesení č. 78: ZO schvaluje výši ceny známky na popelnici na rok 2016 na 60,- kč a
schvaluje dodatek č.15 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou
Rumpold s.r.o.
Hlasování:

pro 6

zdržel se:0

proti: 0,

Usnesení č. 78: bylo přijato.

Ad 3) Starostka obce seznámila s řešením biologicky rozložitelných odpadů
ZO schvaluje uzavření dohody o budoucí spolupráci mezi obcí a paní Šárkou Punčochářovou o
záměru vybudovat kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu.
Usnesení č.79: ZO schvaluje uzavření dohody o budoucí spolupráci mezi obcí a paní Šárkou
Punčochářovou o záměru vybudovat kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelného
odpadu.
Hlasování:

pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 79: bylo přijato

Ad4) Starostka obce informovala o výši stočného.
Usnesení č. 80 : ZO schvaluje, výši stočného 100,-kč na osobu. Toto rozhodnutí platí pro
obyvatele, jak trvale žijící na území obce, tak pro vlastníky nemovitostí, kteří jsou napojeni na
kanalizaci.
Hlasování: pro: 6 ,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 80: bylo přijato

Ad5) Různé
Ad 5a) Starostka obce seznámila se situací výstavby ČOV.
Ad 5b) Rozvojový program obce

I.Taušlová informovala zastupitele o odborném semináři, který spolu s paní starostkou navštívily
v Českých Budějovicích, dne 3.11.2015.Tento seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Cílem bylo informovat přítomné zastupitele a starosty obcí a měst o možnosti jak zpracovat
dokument Rozvojový program obce. Byl vytvořen program, který umožní jednotnou koncepci
rozvojových programů.
Ad 5c) Informace o dotačním titulu na opravu komunikací, nutný projekt, výběrové řízení na konci
roku. Realizace by mohla proběhnout na jaře 2016.
Ad 5 d) Příprava rozpočtu na rok 2016
Ad 5e) Podání žádosti na POV – např. na modernizaci osvětlení obce

Ad 6) Úkoly
Vánoční dílničky pro děti, které budou probíhat každou středu od 11.11.2015.
Vyrobené předměty budou moci děti prodat na adventním trhu.
Adventní trh – 28. 11. 2015
Rozsvěcení vánočního stromu - 28. 11. 2015
Adventní charitativní koncert „ Pro Rolničku“ – 29. 11. 2015

Ad 12/ Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.10 hod.

V Radimovicích u Želče 9. 11. 2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Kutner
MUDr. David.Pecháček

………………………………..
………………………………..

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

