Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva, konaného dne
14.12.2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Radim.
Přítomni: Zdeňka Brixová, Zdeňka Stříbrná, Mgr. Marcela Danišová, Vratislav Kříž, Lukáš Karban,
Radek Říha, Tomáš Adolf
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Zdeňka Stříbrná
Ověřovatelé: Marcela Danišová, Vratislav Kříž
Schválení programu: Pro:7, proti:0. Program schůze byl schválen.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření
Schválení smluv
Nákup pozemku u vrtu
Prodej pozemku
Dar knihovně V. Čtvrtka
Pronájem domečku ve Studeňanech
Různé

1.Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017 – postupuje se dle směrnice, v této době se mohou
financovat jen nejnutnější provozní výdaje a povinné platby a závazky z minulých let. Rozpočtové
provizorium platí do doby schválení rozpočtu.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s par. 102 odst. 2 písm.a) a par. 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění
rozpočtových opatření v rozsahu 200000,--Kč na příjmové straně rozpočtu a výdajové straně
rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno.
Hlasování:Pro:7,proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Schválení smluv
a/smlouva s ČEZ zastoupená společností MATEX HK o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-122004473/VB/8, Radim,Lháň-obnova nn a TS JC_0153
Hlasování:Pro:7,proti:0, Zdržel se:0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b/smlouva s ČEZ zastoupená společností RYYDVAL – ELEKTRO o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2014955/VB/1, akce“Tužínknn

p.č.68_1 pro RD Klimeš“.
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c/smlouva s ČEZ o uzavření smlouvy budoucí na Tužíně k pozemku pana DubskéhoHlasování:
Pro:0, proti:7, zdržel se:0
Usnesení č. 5nebylo schváleno.
c/schválení smlouvyse Sokolem Radim – výše příspěvku 45000,--Kč
se SDH Radim – výše příspěvku 30000,--Kč
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se :0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
d/nákup cca 400m2 z pozemku p.č.704 okolo vrtu /od pana Stříbrného/
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č.7 bylo schváleno.
e/prodej pozemku p.č.746 v Radimi panu V.Křížovi
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
f/příspěvek ve výši 8000,-- pro Knihovnu V.Čtvrtka ve výši 8000,-Hlasování:Pro:7,proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
g/po vyvěšení záměru o pronájmu obecního domečku ve Studeňanechobdržel OÚ 2 žádosti
-1.žádost od paní Křelinové na vytvoření ateliéru pro malování a kulturní akce
-2. žádost podepsaná 12ti občany Studeňan pro společné posezení, zástupci po vyzvání vybrali ze
svého středu pana Pumra na jejich zastupování
Hlasování pro paní Křelinovou:Pro:2,proti:3,zdržel se:2
Hlasování pro skupinu občanů:Pro:3,proti:2, zdržel se:2
Pro pronájem byla vybrána skupina s panem Pumrem.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
h/zakoupení nového počítače do kanceláře
Hlasování:Pro:7,proti:0, zdržel se: 0
Usnesení č. 11bylo schváleno.
ch/odpuštění nájmu 4000,--Kč z požární nádrže v Radimi panu M. Stříbrnému
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
i/zavedení mobilního rozhlasu neogenia
Hlasování:Pro:0, proti:7, zdržel se:0
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

j/přistavení kontejneru na oblečení
Hlasování:Pro:0,proti:7, zdržel se:0
Usnesení č. 14 nebylo schváleno.
Zapisovatel:Zdeňka Stříbrná…………………………..
Ověřovatelé:Vratislav Kříž………………………………….
Mgr. Marcela Danišová………………………..

