Zápis č . 1/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 4.2.2019
Místo konání: kancelář starostky OÚ radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.00
Přítomni: 8 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Omluveni: M. Křemen
Ověřovatelé zápisu: L. Mládek, J. Zeman
Program:
1. zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení změnového listu ke směrnici o cestovních náhradách
3. schválení výše odměn za práce na dohodu na rok 2019
4. různé
5. úkoly
6. 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.
Hlasování: pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo návrh změny směrnice o cestovních náhradách z důvodu nové
vyhlášky 333/2018 Sb.
usnesení č. 30 : zasedání schvaluje změnový list ke směrnici o cestovních náhradách
Hlasování: pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
Ad 3) Z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 zastupitelstvo projednalo výše odměn za práce
na dohodu, které občané pro obec vykonávají a navrhlo jejich navýšení
usnesení č. 31: zastupitelstvo schvaluje výše odměn za práce na dohodu na rok 2019 takto:
Prohrnování sněhu, hrabání, zametání
90 Kč/hod
Práce se sekačkou, křovinořezem
110 Kč/hod
Práce s obecním traktorem, + vlastní technikou 130 Kč/hod
Řemeslné práce
190 Kč/hod
Práce s traktorem, bagrem
400 Kč /hod
850 Kč/ měsíc
Odměna knihovnice
Hlasování: pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Ad 4) Různé:
a) vyřízení žádosti – žádost o příspěvek na úpravu koupelny pro zdravotně postiženého
Usnesení č. 32: ZO revokuje usnesení č. 29/2018 ze dne 19.12.2018 a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s p. Bubelovou na dar ve výši 30 000,-Kč na úpravu koupelny pro jejího zetě
p. Myslivce, který se ocitl v tíživé životní situaci a má v jejím domě trvalý pobyt.
Hlasování: pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno
b) žádost obce Slapy o schválení podání žádosti o dotaci na opravu hřbitova ve Slapech
Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Nové oplocení hřbitova ve Slapech – 1. etapa“.
Obec Radimovice u Želče se zavazuje podílet na spolufinancování akce 1/5 vlastních zdrojů
účastníka programu. Žadatelem bude obec Slapy.
Hlasování:
pro: 8
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č.33 bylo přijato

Ad) 5) Úkoly:
Příprava Karnevalu
Návštěvy občanů při výročích - zajistí výbor pro kulturu a sport
Ad 6) Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.00
hod.

Zápis byl vyhotoven dne:9.2.2019
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Mgr. Lenka Kubrová
…………………………………..
………………………………….

Starostka:

………………………………………..

