Zápis č.1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27.1.2020

Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 18.00 hod.
Přítomni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: L. Mládek, M. Křemen
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení rozpočtových opatření č.1
3. schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech
4. schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
5. různé
6. úkoly
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.
Zasedání zastupitelstva obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Starostka předložila návrh rozpočtových opatření č.1(příloha zápisu č.2)
Usnesení č. 76: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 76 bylo schváleno.
Ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o nakládání s
odpady
Usnesení č. 77: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radimovice u
Želče a tím zároveň zrušuje OZV 3/2019 z 25.11.2019.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 77 bylo schváleno.
Ad 4) Zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místních poplatcích
Usnesení č.78 : Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místních
poplatcích a zároveň zrušuje OZV 2/2019 z 25.11.2019.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 78 bylo schváleno.

Ad 5) různé
Vyřízení žádostí - zastupitelstvo projednalo žádost p. J. Hnojny o příspěvek na nový
elektrický invalidní vozík. Starostka obce se z důvodu střetu zájmů projednávání tohoto bodu
nezúčastnila.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro pana Josefa Hnojnu ve výši 13.000,- Kč
na pořízení elektrického invalidního vozíku.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 79 bylo schváleno.
Ad 6) úkoly
a) recyklace 1.2.2020 - p. L. Mládek
b) příprava dětského karnevalu 22.2.2020 a divadelního představení 23.2.2020

Ad 7) Závěr
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila ve 21.30hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2020
Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová

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

Starostka: ………………………………………..

