Zápis č .5/2018
ze zasedánízastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 24. července 2018
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, Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner, P.Mazanec,
Ing.Š.Stárová
Omluveni:MUDr.D.Pecháček, Z.Hejný
Ověřovatelé zápisu:IngJ.Kutner, p.Z.Hnojna
Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Žádost o návratnou finanční výpomoc - mikroregion
3) Informace o možnosti nákupu el. energie prostřednictvím aukce
4) Rozpočtové opatření č.5
5) Různé
6) Úkoly – příprava poutě
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 č. 208: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro:7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2)Starostka obce seznámila se žádostí mikroregionu Táborsko o návratnou finanční výpomoc na
realizaci projektu pořízení kompostérů z důvodu zpoždění financování ze strany státního fondu
životního prostředí.
Usneseníč.209 : ZO schvaluje uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci mezi obcí a
mikroregionem Táborsko na částku 1.000 000,- Kč na předfinancování akce „Rozšíření
domácího kompostování na území mikroregionu Táborsko“ podpořené dotací OPŽP
2014-2020.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 209 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce informovala o možnosti nákupu el. energie prostřednictvím aukce.
Zástupce společnost Terragroup a společnosti Šetříme Občanům p. J.Vrbický informoval o této
možnosti.
Usnesení č. 210: ZO schvaluje přihlášku obce poskytnutí služby do energetické soutěže o výběr
dodavatele el.energie.
Hlasování:
pro:6,
proti:0,
zdržel se|: 1
Usnesení č. 210 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č.5., viz příloha
Usnesení č. 211 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5
Hlasování: pro: 7,
proti:0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 211bylobylo přijato.

Ad5) Různé
Ing.Mládek předložil studii - veřejně prospěšná zeleň - v lokalitě podél komunikace na Pracov.
Závěr je ponechat 4 metry tak, jak je v ÚP obce a projednat odkoupení od občanů

Ad 6)Úkoly – návštěvy při výročích zajistí výbor pro občanské záležitosti
Souboj vesnic
Nohejbalový turnaj J.Lutovského
příprava poutě – program Rozmarné léto v Radimovicích (Zdravá obec)

Ad 7) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.36 hod.

V Radimovicích u Želče 24.7. 2018.

Zápis provedla:Mgr.IdaTaušlová

Ověřovatelé zápisu:

p. Z. Hnojna

…………………………………..

Ing. J. Kutner

………………………………….

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

