Zápis č.8/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 28. prosince 2015
Místo konání:

malý sál Sokolovny 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, Ing.Ladislav Mládek,
MUDr. D.Pecháček

Omluveni:

P.Mazanec, P.Kubr

Ověřovatelé zápisu: Z. Hnojna, Z. Hejný
Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č. 10 a 11
3) Schválení inventarizační komise
4) Schválení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2016
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
6) Schválení rozpočtového výhledu 2017 - 2019
7) Zpráva o hospodaření k 30.11.2015
8) Přehled činnosti v roce 2015 a výhled na rok 2016
9) Různé
10) Diskuse
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. 81: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č.81 – program jednání byl schválen
Ad 2) Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 10 .
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozp.opatření č.10, viz.příloha zápisu
Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 11,viz příloha zápisu
Usnesení č. 82: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 82 bylo přijato.

Ad 3) Starostka obce seznámila přítomné s průběhem inventarizace ve dnech 2.1 – 12.1.2016.
Zároveň předložila k schválení inventarizační komisi v tomto složení:
Předseda: Z. Hejný
Členové: P. Kubr, Mudr. D. Pecháček
Usnesení č.83 : ZO schvaluje složení inventarizační komise.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 83 bylo přijato
Ad4) Starostka obce navrhla schválení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci MŠ na rok
2016
Usnesení č. 84 : ZO schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci MŠ na rok 2016
ve výši 180.000,- kč.
Hlasování:
pro: ,7
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 84 bylo přijato
Ad5) Starostka obce předložila návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2016. Zároveň navrhla dvě
změny ve výdajové části rozpočtu a to snížení paragrafu 2310 pitná voda o 198 600,- z důvodu
doplacení úvěru do konce roku 2015 a navýšení výdajů na par 1037 o 5000,- příspěvek
mysliveckému sdružení.
Usnesení č. 85 : ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016 i s předloženými změnami:
Příjmy 4.204.700,Výdaje 5.984.300,Saldo - 1.779.600,Rozpočet je schodkový a schodek bude kryt z úspor minulých let.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 85 bylo přijato

Ad 6) Starostka obce předložila návrh na schválení rozpočtového výhledu 2017 – 2019.
Usnesení č. 86 : ZO schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2019.
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 86 bylo přijato

Ad 7) Místostarosta obce seznámil přítomné s hospodařením obce k 30.11. 2015.
Příjmy:

4.502.497,-

Výdaje:

3.022.332,-

Saldo:

+ 1.285.165,-

Ad 8) Starostka zhodnotila práci zastupitelstva v roce 2015, informovala o uskutečněných akcích a
jejich finanční náročnosti a nastínila některé úkoly, které zastupitele čekají v roce 2016.

Ad 9 ) Různé
a) přítomní byli informováni o plánu oprav místních komunikací a možností čerpání dotací
b) informace o opravách a rozšiřování veřejného osvětlení
c) informace o úpravách veřejného prostranství
d) informace o revitalizaci místní zeleně
e) byl rozdán dotazník, který přítomní hosté vyplnili a odevzdali

Ad 10) Diskuse
a) Přítomní hosté se vyjadřovali k některým bodům z dotazníku. Z jejich řad zazněly návrhy, např:
a) Upravit otevírací dobu „Radimovické hospůdky“
b) V letním období vyvážet odpad 1x za týden. Změna k současnému stavu tj. 1x za 14 dní
Živě diskutovali k tématům z dotazníku – např. zlepšení kvality ovzduší v topné sezoně nebo
k využití „dolního“ hřiště.
c) Pan Machoň poděkoval zastupitelům obce za finanční podporu Mysliveckého sdružení.
d) Pan Stára poděkoval zastupitelům obce za finanční podporu Hasičského sboru.

Ad 11) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům a hostům za účast a zasedání ukončila
ve 20.50hod.
V Radimovicích u Želče 28. 12. 2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: p. Z. Hnojna
p. Z.Hejný

………………………………..
………………………………..

……………………………
Jana Hnojnová
Starostka obce

