Zápis č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27. června 2017
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30hod.

Přítomni:
Hosté:

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

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Mládek, MUDr. D. Pecháček

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Zánik mandátu člena zastupitelstva
3) Schválení směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
4) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní – inženýrské sítě v lokalitě Nad Oborou
5) Projednání námitek k návrhu změny č.1 k ÚP
6) Nabídka členství v organizaci Sdružení místních samospráv ČR
7) Různé
8) Úkoly
9) 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 zastupitele s rezignací člena zastupitelstva p.Kubra z důvodů změny
trvalého pobytu. Jako náhradník nastoupí do zastupitelstva Ing. Šárka Stárová
ZO bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva pana Pavla Kubra. Zastupitelstvo obce předá
Šárce Stárové osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Radimovice u Želče.

Ad 3) Starostka obce seznámila s návrhem směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
ZO vzalo na vědomí připomínky p. J. Kabeše k návrhu směnné smlouvy a pověřuje starostku,
aby zajistila doplnění a upřesnění smlouvy.

Ad 4) Starostka obce seznámila s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní – inženýrské sítě
v lokalitě „Nad Oborou“.
Usnesení č. 149: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p. Kristou na
odkoupení infrastruktury a souvisejících pozemků za cenu 600 000,- Kč.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 149 bylo přijato.
Ad 5) Starostka obce seznámila s námitkami k návrhu změny č.1 k ÚP. Nyní budou postoupeny
dotčeným orgánům
Ad 6) Starostka obce seznámila s možností a výhodami členství v organizaci Sdružení místních
samospráv ČR.
Usnesení č. 150: ZO schvaluje přistoupení obce Radimovice u Želče do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 1
Usnesení č. 150 bylo přijato.
Ad 7) Různé
Ad 7a) Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č. 4.
Usnesení č. 151: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4, viz.příloha.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
Usnesení č. 151 bylo přijato.

zdržel se: 0

Ad 7b) ZO projednalo stížnost týkající se rušení nočního klidu před místní „ Hospůdkou“.
Ad 8) Úkoly
Životní jubilea :

6.7.2017
16.7. 2017
19.7.2017

p. Štokr - 75 let
p. Kratochvíl – 80 let
p. Drtina - 70 let

Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22.06 hod.
V Radimovicích u Želče, 27.6. 2017.
Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Mládek

…………………………………

MUDr. D. Pecháček

………………………………...

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

