Zápis ze zasedání Zastupitelstva konané dne 9.3.2016 v zasedací
místnosti OÚ Radim
Přítomni:Zdeňka Brixová, Zdeňka Stříbrná, Mgr. Marcela Danišová, Lukáš Karban, Radek Říha, Vratislav
Kříž, Tomáš Adolf
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Zdeňka Stříbrná
Ověřovatelé: Vratislav Kříž, Mgr. Marcela Danišová
Schválení programu schůze:
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0,

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Smlouva o schválení věcného břemene
3. Řešení zeleně na hřbitově
4. Řešení projektu na hasičskou zbrojnici v Radimi
5. Řešení projektu na obecní domeček ve Studeňanech
6. Různé

1. Rozpočet obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Radim pro rok 2016 jako schodkový v členění na závazné
ukazatele. Rozpočet je přílohou zápisu. Rozpočtové příjmy ve výši 6824850,-Kč jsou nižší než
rozpočtové výdaje ve výši 7585000,-Kč. Schodek 760150,-Kč bude dofinancován z přebytku
z minulých let. Další příjmy zůstanou na běžném účtu a lze je rozpočtovým opatřením zapojit do
rozpočtu běžného roku nebo ponechat jako přebytek k využití v příštím období.
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Smlouva o schválení věcného břemene s firmou Matex, Kladská 181, 50003 Hradec Králové
Hlasování:Pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Řešení zeleně na hřbitově
Na základě stížností občanů budou stávající lípy na hřbitově nahrazeny pomalu rostoucími dřevinami.
Okolo hřbitova /jarní práce/, uvnitř hřbitova/ podzimní práce/. Zároveň byla podána žádost na SZIF o
dotaci na opravu márnice a vstupních vrat.
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Řešení projektu na hasičskou zbrojnici v Radimi
Obec plánuje v příštích letech opravit bývalé stáje u Hradu. Nejprve je třeba zpracovat studii a
projekt. Přední část od silnice by se přestavěla na hasičskou zbrojnici a zázemí pro místní spolky,
zadní část by byla k dispozici obyvatelům Hradu jako zázemí pro odkládání zahradního nářadí atd.
Hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Řešení projektu na obecní domeček ve Studeňanech
Obec nechá zpracovat studii a projektovou dokumentaci

obecního domečku.

Hlasování:pro:7,proti:0zdržel se:0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Různé
a/ schválení projektové dokumentace na rod. dům pana Šulce na Tužíně, novostavby RD a doplňkové
stáje pana Dubského na Tužíně, zázemí pro včely pana Klimeše na Tužíně
hlasování p.Šulc:pro:7,proti:0,zdržel se:0, p. Dubský:pro:6,proti:1,zdržel se:0, p. Klimeš:pro:7,proti:0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
b/zakoupení digitální váhy pro zahrádkáře pro výkup ovoce
hlasování:pro:7, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
c/požádat ÚP Jičín o 2 pracovní místa na veřejně prospěšné práce
hlasování: pro:7, proti:6, zdržel se:0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
d/ zaměstnat pana Bártíka od 18.4.2016
hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
e/ v rámci meziobecní spolupráce se budou sázet stromy po obou stranách silnice z Radimi do
Dřevěnice, termín bude včas ohlášen
f/zastupitelé se seznámili s projektem na opravu rybníčka ve Lháni

Zapsala:Zdeňka Stříbrná.....................
Ověřili:Vratislav Kříž..........................
Mgr. Marcela Danišová.............

