Zápis č . 4
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 24.6. 2019
Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.00
Přítomni: 7 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: L. Mládek, J. Zeman
Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) výběr zhotovitele – prodloužení kanalizace (ke koupališti )
3) schválení smlouvy o věcném břemenu E-on
4) schválení koupě lesního pozemku
5) projednání nájemní smlouvy s TJ Sokol
6) rozpočtová opatření
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.
Zasedání zastupitelstva obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu hodnotící komise pro výběr zhotovitele
prodloužení kanalizace
Usnesení č. 44: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele prodloužení kanalizace ke
koupališti firmu Čevak a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 44 bylo schváleno
Ad 3) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.on na umístní distribuční soustavy v chatové oblasti Pracov
Usnesení č.45 : Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA014330052889/001 se spol. E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 45 bylo schváleno.
Ad 4 ) Na základě vyvěšeného záměru zastupitelstvo projednalo koupi lesních pozemků v k.ú.
Čelkovice o výměře 15213m2
Usnesení č. 46: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Pavlem a
Ivanou Dvořáčkovými o koupi lesních pozemků parc.č. 699/3, 671/5 v k.ú Čelkovice
za cenu 11Kč/m2.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 46 bylo schváleno.

Ad 5) Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy s TJ Sokol. Starostka obce pověřena
jednáním s předsedou Sokola p. Křemenem.
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových opatření č.4(viz příloha zápisu)
Usnesení č.47: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4
Hlasování: pro: 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 47 bylo schváleno
Ad7) Různé
a) Starostka seznámila zastupitele s návrhem na změnu podoby internetových stránek
obce
b) Starostka informovala zastupitele s přechodem úřadu na nový účetní program obce
Ad8) úkoly
- 6.6. recyklační dvůr - p. Zeman
- Návštěvy při výročích – kulturní výbor
Ad 7) Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve
21.30hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.6.2019

Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová

Ověřovatelé: …………………………………..
………………………………….
Starostka: ………………………………………..

