Zápis č. 9 /2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27. prosince 2016
Místo konání:

malý sál sokolovny Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:00

Přítomni:

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

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

p. P. Mazanec
p. Ing.L.Mládek, MUDr. D.Pecháček

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č. 10
3) Informace o hospodaření obce k 30.11.2016
4) Přehled činnosti v roce 2016
5) Plán činnosti na rok 2017
6) Různé
7) 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 rozpočtovými opatřeními č. 10. Viz. příloha
Usnesení č.130 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č.10
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 130 bylo přijato.
Ad 3) Místostarosta obce informoval o hospodaření obce k 30.11.2016.
Příjmy
4.761.313,- Kč
Výdaje
2.781.468,- Kč
Saldo
1.692.845,- Kč
Běžný účet 5.826.855,50 Kč

Ad 4) Starostka obce seznámila s činností obce za rok 2016.
Ad 5) Starostka obce seznámila s plánem činnosti na rok 2017.

Ad 6) Různé
Přítomní občané měli možnost dotázat se zastupitelů na záležitosti, které je zajímají.
P.Hřídel měl dotaz na probíhající jednání týkající se cyklostezky.
P.Brouček informoval o Hasičském plese, poděkoval zastupitelům obce za podporu.
I.Taušlová (Zdravá obec) informovala přítomné občany o aktivitách zastupitelů Zdravé obce.
Starostka obce odpověděla na dotaz týkající se dodání kompostérů.
Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 20: 00 hod.
V Radimovicích u Želče, 27.12. 2016.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Mládek

……………………………………

MUDr.D.Pecháček

……………………………………

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

