Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva, konaného dne 16.6.2016
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.

Schválení závěrečného účtu, hospodaření obce a příspěvkové organizace
Nabídka charitní pečovatelské služby
Uzavření smluv
Různé

1.Závěrečný účet se schvaluje s výhradou a přijímá se opatření k chybě uvedené ve
zprávě. Obec bude postupovat při vedení účetnictví dle platných právních přepisů.
Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Radim.
Hlasování: Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Nabídka charitní pečovatelské služby Jičín
Hlasování:Pro:0,proti:7,zdržel se:
Usnesení č. 2 nebylo schváleno.
3. Uzavření smluv
a/ uzavření smlouvy na vybudování parkoviště u školy a lékaře s firmou Opravy silnic s.r.o.,
pod Lipami 901, 50601 Jičín
Hlasování:Pro:7,proti:0, Zdržel se:0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b/uzavření kupní smlouvy na poz. p.č. 77/2 v k.ú. Radim od pana Boháče Stanislava a
Václava
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c/ uzavření kupní smlouvy na poz.p.č. 101 ve Studeňanech od pana MUDr. Jiřího Myšíka
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se :0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

d/ uzavření kupní smlouvy na poz. p.č. 67/2 na Tužíně od paní Typltové a Novotné
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č.6 bylo schváleno.
e/uzavření smlouvy o prodeji části poz. p.č. 78 ve Studeňanech panu Tichému , paní
Hrochové a Přibylové
Hlasování:Pro:7, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

4.Různé
a/ vybavení kuchyně do hospody /odsávání, sporák, nerez. stoly,plyn. bombu/ do 45000,-Kč
Hlasování:Pro:7,proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b/ schválení žádosti pana Klimeše o připojení na obecní vodovod a vybudování sjezdu z parc.
p.č. 401 k jeho parcele p. č.69/2 na Tužíně Hlasování:Pro:7,proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c/ žádost evropské policejní asociace o příspěvek na dětské omalovánky
Hlasování:Pro:0,proti:7, zdržel se: 0
Usnesení č. 10 nebylo schváleno.
d/příspěvek 2000,- pro stacionář Kamarád v Jičíně
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
e/ nákup čerpadla do přečerpávací stanice na Tužíně u Luňákových, opravu celého domku řešit
inividuálně
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 12. bylo schváleno.
f/ uzavření smlouvy s panem Kunetkou na opravy křížků ve Lháni a v Radimi
Hlasování:Pro:7,proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zapisovatel:Zdeňka Stříbrná…………………………………
Ověřovatelé:Vratislav Kříž…………………………………….
Mgr. Marcela Danišová………………………..

