Zápis č. 10/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27. prosince 2017
Místo konání: malý sál sokolovny 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,
MUDr.D. Pecháček, Ing.Š.Stárová

Omluveni:p.P.Mazanec
Ověřovatelé zápisu:MUDr.Pecháček, Ing.Mládek

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení rozpočtových opatření č.9
3) Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2017
4) Přehled činnosti obce v roce 2017 a výhled do roku 2018
5) Různé
6) Diskuse
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 předložila návrh rozpočtových opatření č. 9, viz příloha
Usnesení č. 184 : ZO schválila rozpočtová opatření č.9.
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.184 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce přečetla zprávu o hospodaření obce k 31.11.2017
Příjmy celkem:
4.783.600,- Kč
Výdaje celkem:
4.797.610,- Kč
Saldo:
-14.010,- Kč
Běžný účet:
6.325.985,17 Kč

Ad4)Starostka obce seznámila s přehledem činnosti v roce 2017 a s plánem činnosti na rok 2018.

Ad5)Různé
Paní I.Taušlová informovala o aktivitách zastupitelů Zdravé Obce a poděkovala zastupitelům
Radimovičáci 2014 a dalším obyvatelům obce, kteří projevili zájem o spolupráci.
Pan P. Brouček informoval o konání Hasičského plesu a poděkoval obci za podporu.
Pan Z. Hnojna informoval o aktivitách TJ Sokol a poděkoval obci za podporu.
Paní Z. Vokurková informovala o stavu ZO Zahrádkářů a poděkovala obci za podporu. Také vyzvala
přítomné, kteří budou mít zájem, o vstup do organizace Zahrádkářů.

Ad 6)Diskuse
Paní Tejnorová měla dotaz týkající se cyklostezky. Paní Ida Taušlová na dotaz poskytla všechny
aktuální informace.
Zazněl dotaz týkající se kompostárny. Starostka obce poskytla informace o současném stavu
výstavby kompostárny.
Pan P. Boháč informoval o kulturní akci „Korblík“, která poslední roky nemá takovou odezvu u
veřejnosti jako v minulých letech. Na základě „soukromých debat“ na FCB vyjádřil nespokojenost
s tím, jak se situace týkající se Korblíku vyvíjí a vyzval členy Zdravé obce (jmenovitě paní Idu
Taušlovou) k zapojení se do procesu tvorby podoby Korblíku.
Také vznesl námitku, že členové Zdravé obce nevidí na akcích pořádaných,např. TJ Sokol.
Ida Taušlová, která se nezapojila do „ soukromých debat na FCB“ vyjádřila ochotu se spolupodílet
na nové podobě Korblíku. Zároveň jasně vyjádřila, že celou dobu jejího působení nabízí spolupráci
organizátorům akcí, např. TJ Sokol, prostřednictvím starostky obce. A jak je s těmito návrhy
spolupráce dále nakládáno již ona nemůže ovlivnit.
Upozornila na stav, který panuje, a to, že ze strany organizátorů není zájem o spolupráci.
Přednesla výčet aktivit, které jako členka Výboru pro občanské záležitosti vykonává.
Ad 7)Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům a obyvatelům za účast a zasedání ukončila ve
20:45 hod.
V Radimovicích u Želče,27.12. 2017.

Zápis provedla:Mgr.IdaTaušlová

Ověřovatelé zápisu: MUDr. D. Pecháček
Ing. L. Mládek

………………………………
…………………………………

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

