Zápis č.7
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 26.10.2020

Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.00 hod.
Přítomni: 8 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: M.Drtina, J. Zeman

Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení rozpočtových opatření č.7
3. schválení peněžitých darů
4. záměr koupě a směny pozemků
5. podání žádostí o dotace
6. různé – příprava OZV- poplatky za odpad
- informace o proběhlých auditech
7. úkoly
8. 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: 8 proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových opatření č.7, viz příloha zápisu
Usnesení č. 110: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 110 bylo schváleno.
Ad 3) Zastupitelstvo projednalo schválení peněžitých darů pro občany za údržbu veřejných
prostranství, práci v SDH, vedení kroniky, správu webových stránek a šití roušek
Usnesení č.111: Zastupitelstvo obce schvaluje peněžité dary pro občany v těchto výších:
údržba veřejných prostranství
300,- - 500,- Kč

strojník SDH
500,-Kč
vedení kroniky
3000,-Kč
správa webových stránek
3000,-Kč
šití roušek
500,-Kč
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.111 bylo schváleno.

Ad 4) Zastupitelstvo projednalo záměr koupě a prodeje pozemků.
Usnesení č.112: Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemků parc.č. 862, 907/8, 566/2 a 556/3
v k.ú Radimovie u Želče a prodeje pozemku parc.č.699/7 v k.ú. Čelkovice

Hlasování:
pro: 8 proti: 0
Usnesení č.112 bylo schváleno.

zdržel se: 0

Ad 5) Starostka seznámila zastupitele s možnostmi čerpání dotací na rok 2021 jednak
z Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova a z Ministerstva pro místní rozvoj
z Programu rozvoje venkova
Usnesení : Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnostech čerpání dotací.
Ukládá zastupitelům do příštího jednání přípravu žádostí o dotace.

Ad 6) Různé
a) Zastupitelstvo projednalo návrh OZV o odpadech. Projednána byla výše paušálního
poplatku, osvobození od poplatků, splatnost.
Usnesení: zastupitelstvo ukládá starostce přípravu OZV o poplatku za odpady
b) Starostka podala informace o proběhlých auditech – dílčí audit hospodaření obce a audit o
nakládání se separovaným odpadem
Ad 7) úkoly- recyklace- 7.11. - M.Drtina
-výročí občanů – komise pro kulturu a sport

Ad8) Starostka obce poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila
ve 21.30hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 29.10.2020
Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová

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

