Zápis č. 2 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 7. března 2017
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, MUDr.D.Pecháček Z.Hnojna,
Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner, P.Kubr, P.Mazanec

Omluveni:
p. Z. Hejný
Ověřovatelé zápisu: p.MUDr.D.Pecháček, p.Ing.J.Kutner

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –věcné břemeno E.ON
3) Schválení ceny vodného na rok 2017
4) Rozpočtová opatření č.1
5) Plán údržby a obnovy zeleně
6) Rozvojový dokument obce
7) Příprava realizace ČOV
8) Příprava výběrového řízení – oprava střechy „ hospůdky“
9) Různé – rozpočtová skladba – změna
příprava občánci, důchodci
velkoobjemový kontejner
10) Úkoly
11) 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 smlouvy o smlouvě budoucí č.1030019182/002 o zřízení
věcného břemene E.ON.
Usnesení č.137 : ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 137 bylo přijato.

Ad 3) Starostka obce seznámila s .návrhem cen vodného dle předložené kalkulace Čevak.
Cena pohyblivé složky vodného je zvýšena o 1,43 Kč. Z 34,65 Kč na 36,08 Kč (s DPH). Pevná
složka (nájem vodoměru) zůstává ponechána.
Usnesení č. 138: ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2017 ve výši 144,-Kč pevná složka
31,37Kč bez DPH pohyblivá složka.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se|: 0
Usnesení č. 138 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č.1
. Usnesení č. 139 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se:
Usnesení č. 139 bylo přijato.

0

Ad 5) Starostka obce seznámila s plánem obnovy zeleně.
ZO zjistí podmínky dotací. I.Taušlová(Zdravá obec) navrhla využít Výzvu č.1/2017
z Národního programu Životní prostředí.
Zastupitelé promyslí plochy zeleně v obce vhodné k revitalizaci.

Ad 6) I.Taušlová(Zdravá obec) představila dokument RPO.
Poděkovala všem zastupitelům, kteří dokument přečetli a přispěli připomínkami.
I.Taušlová jejich připomínky zapracuje do dokumentu, který tak bude připraven ke schválení.

Ad 7) Starostka obce seznámila s pokračováním příprav výstavby ČOV. Ing.L. Mládek a starostka
obce budou členy ZO informovat o jednání s panem Jahelkou z vodoprávního úřadu.
Ad 8) Starostka obce seznámila s návrhem výběrového řízení na rekonstrukci střechy „Radimovické
hospůdky“.ZO společně vypracuje zadání pro zhotovitele. Po odsouhlasení všemi členy ZO,
starostka obce připraví podklady pro výběrové řízení.

Ad 9) Různé
a) Starostka seznámila zastupitele se změnou rozpočtové skladby v rozpočtu obce na rok 2017,
kterou bylo nutné provést dle vyhlášky 463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě
ZO bere na vědomí změnu rozpočtové skladby dle vyhlášky 463/2016 Sb.
b) Vítání občánků - 22.4.2017
Příprava - místostarosta Z. Hejný, I.Taušlová a Z.Hnojna
c) Setkání s důchodci – 6.5.2017, příprava organizace programu

d) Velkoobjemový kontejner – přistaven od 31.3. – 2.2.2017.
V pátek od 8.00 bude přistaven. Ve 14.00 bude proveden odvoz kontejneru a pak bude opět
přistaven nový kontejner po celý víkend.
Ad 10) Úkoly
a) Návštěvy při výročích – p.Krebs – 86 let I.Taušlová,Z.Hnojna
p.Kos

- 65 let Z.Hnojna, I.Taušlová

Ad 11) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22.05 hod.

V Radimovicích u Želče, 7.3. 2017.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: p.MUDr.D.Pecháček
p.Ing.J.Kutner

……………………………….
……………………………….

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

