Zápis č.6/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 9. října 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, Z.Hejný

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

P.Kubr, Ing.J.Kutner
Z.Hejný, Z.Hnojna

-

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Informace ke změně č.1 k ÚP obce Radimovice u Želče
Rozvojový dokument obce
Rozpočtová opatření
Smlouva o zřízení věcného břemene
Peněžité dary obyvatelstvu – sečení aj.
Různé
Úkoly
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: 7 ,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 73 – program jednání byl schválen
Ad 2) Starostka obce seznámila se změnou č.1 ÚP obce. Ing.arch.D.Buzu byla přizvána
k jednání. Podala vysvětlení přítomným obyvatelům, odpověděla na jejich dotazy a vyzvala
přítomné, aby vyjádřili své požadavky, které chtějí mít zapracovány v územním plánu.

Ad 3) Starostka obce předala slovo Idě Taušlové. Ta přítomné seznámila s pracovní verzí
dokumentu Strategického plánu rozvoje obce. Vysvětlila obyvatelům, proč dokument vzniká,
co je v něm obsaženo a rozdala jim několik tištěných dokumentů. Požádala obyvatele, aby si
dokument prostudovali v klidu jejich domovů a případné dotazy, připomínky jí sdělili.
Připomínky, nápady budou posouzeny a zapracovány do dokumentu.

Ad4) Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9, viz příloha zápisu
Usnesení č. 74:
opatření č.9
Hlasování:

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č.8 a schvaluje rozpočtová

pro: 7,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 74 – bylo přijato

Ad5) Starostka obce seznámila s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 75 : ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.TA-014330031791
mezi obcí a firmou e.on ČR s.r.o.
Hlasování:

pro: 7,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 75 - bylo přijato

Ad 6) Starostka obce navrhla výše odměn obyvatelům za činnosti přispívající k rozvoji obce.
Jsou to: sečení – výše odměny 300,- až 500,- kč podle velikosti plochy určené k sečení
vedení Kroniky obce – kronikářce, paní Samcové 3 000,- kč
organizátorům společenských, sportovních a kulturních akcí – pí.I.Mládkové,
pí.L. Kubrové, pí.Š.Stárové
Hasiči – velitel

1000,- Kč
500,-

starosta

500,-

strojníci

500,

člence SPOZ pí.L.Mládkové za pomoc při návštěvách jubilantů

Usnesení č. 76 : ZO schvaluje výše odměn obyvatelům
Hlasování:

pro: 7,

Usnesení č. 76 - bylo přijato

proti: 0,

zdržel se:

0

500,-

Ad 7 ) Různé
a) Starostka obce informovala o probíhající opravě krajské komunikace, která byla
zahájena 5.10.2015. Použitá technologie studené recyklace zajistí kvalitní povrch
komunikace.
b) vzhledem k požadavku obce na změnu barvy vstupních dveří a skutečnému
zaměření došlo k navýšení ceny díla o 13.274,- Kč. I přes toto navýšení je cena nejnižší
z nabídek
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje cenu díla Výměna oken a dveří na budovách čp.40 a
64 ve výši 310.596,- Kč
Hlasování:

pro

7,

proti

0,

zdržel se

0

Usnesení č. 77 bylo přijato

Ad 8) Úkoly
Dne 25.10.2015 – společenská událost Vítání občánků – zajistí J.Hnojnová a I.Taušlová

Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům a všem přítomným obyvatelům za
účast a zasedání ukončila ve 21.00 hod.

V Radimovicích u Želče 9.10.2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: pan Zdeněk Hejný
pan Zdeněk Hnojna

………………………………
………………………………

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

