Zápis č. 8 /2016
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 29. listopadu 2016
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

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

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

MUDr.D.Pecháček,
p. Z.Hnojna, Ing.Kutner

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Příspěvky pro dárce krve
3) Vyřízení žádostí
4) Rozpočtová opatření č.9
5) Schválení inventarizační komise
6) Schválení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2017
7) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
8) Různé
9) Úkoly
10) 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: 8 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Starostka obce seznámila s návrhem výše finančního příspěvku pro dárce krve.
V obci jsou 4 dárci, kteří se přihlásili a splňují daná kritéria.
Usnesení č.124 : ZO schvaluje finanční příspěvek pro dárce krve na rok 2017 ve výši 2000,Kč za rok. Podmínka pro přiznání finančního příspěvku je doložení počtu odběrů – u žen více
jak 40, u mužů více jak 50.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 124 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce seznámila s žádostmi o finanční dary
Ad 3a) návrh – finanční dar pro Jihočeské centrum zdravotně postižených a pro seniory
Ad 3b) návrh – finanční dar pro domácí Hospic Jordán
Ad 3c) návrh – finanční dar pro Ochranu fauny ČR o.p.s.

Ad 3d) návrh – finanční dar pro Auritus (centrum pro lidi ohrožené drogou)
Ad 3e) návrh – finanční dar pro Prevent 99 (protidrogová prevence)
Usnesení č. 125: ZO schvaluje poskytnutí těchto finančních darů:
a) pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory ve výši 3.000,- Kč/rok
b) pro domácí Hospic Jordán 7.000,- Kč/rok
c) pro Ochranu fauny ČR o.p.s. ve výši 2.000,- Kč/rok
ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku pro Auritus ( centrum pro lidi ohrožené drogou)
a Prevent 99 (protidrogová prevence).
Hlasování: pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se|: 0
Usnesení č. 125 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č. 9. Viz příloha.
Usnesení č. 126 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 126 bylo přijato.

Ad 5) Starostka předložila návrh složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce
za rok 2016
Usnesení č. 127 : ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení:
předseda: p. Zdeněk Hejný
členové : pí. Leona Kutnerová
p. Zdeněk Hnojna
Hlasování:
pro: 7,
proti: 1,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 127 bylo přijato.

Ad 6) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu MŠ na rok 2017 přeložený ředitelkou MŠ a
požadavek výše příspěvku na provoz ve výši 180.000,- Kč
Usnesení č. 128 : ZO schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci MŠ na rok
2017 ve výši 180.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 128 bylo přijato.
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Navržené změny – z § 6171
položka 5221 částka 10.000,- Kč přesunuta na § 3459 sociální služby, položka zůstává a zároveň
navýšení částky na 12.000,- Kč, výdaj na par.6402 pol.5366 ve výši 7.575,- Kč (vratka dotace volby)
Rozpočet i s předloženými změnami –příjmy: 4.477.200,- Kč
výdaje: 5.622.375,- Kč
saldo: - 1.145.175,- Kč
Rozpočet je schodkový a schodek bude kryt z úspor z minulých let. Některé plánované investiční
akce (revitalizace rybníka, opravy komunikací) budou uskutečněny pouze za předpokladu získání
dotace.
Usnesení č. 129: ZO schvaluje rozpočet na rok 2017 i s navrženými změnami.
Hlasování: pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení: č. 129 bylo přijato.

Ad 8) Různé
a) Informace o zpomalení dopravy na Pracov.
Návrh pozvat policejního inženýra p. Cihelnu. Konzultovat rozšíření dopravního značení.
Pověřen místostarosta - zjistit ceny zpomalovacích prvků.
b) Informace o dílčím auditu: nebyly shledány chyby a žádné nedostatky.
Ad 9) Úkoly
a) Příprava závěrečného zasedání.
Zastupitelé se shodli na termínu závěrečného veřejného zasedání na den úterý 27.12.2016.
b) Akce: 2.12.2016 divadelní představení „I kat má rád“, divadelního spolku Kapota.
c) Jubilea:

1.1.2017 paní Křemenová
8. a 14.1. 2017 manželé Janovských
15.1.2017 paní Procházková

80 let
65 let
82 let

I.Taušlová
Z.Hnojna
Z.Hnojna

Ad 10) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22: 45 hod.
V Radimovicích u Želče, 29.11. 2016.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

p. Z. Hnojna

……………………………………

Ing. J. Kutner

……………………………………

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

