Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva, konaného dne 27.6.2018
od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Radim.
Přítomni: Zdeňka Brixová, Zdeňka Stříbrná, Mgr. Marcela Danišová, Vratislav Kříž, Lukáš Karban,
Tomáš Adolf, Radek Říha
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Zdeňka Stříbrná
Ověřovatelé: Marcela Danišová, Vratislav Kříž
Hlasování o programu:pro:7
Program schůze byl schválen.

Program:
1. Schválení závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2017
2. Schválení smluv
3. Různé

1. Schválení závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2017 s výhradou a přijmutí opatření
a/ Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou a
zároveň přijímá systémové opatření k chybě uvedené ve zprávě. Obec bude postupovat při
vedení účetnictví dle platných právních předpisů.
Hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
b/ OZ schvaluje účetní závěrku obce Radim za rok 2017 a účetní závěrku PO Základní školy a
mateřské školy Radim, okres Jičín za rok 2017. Zastupitelstvo obce ukládá ředitelce školy
použít hospodářský výsledek z roku 2017 ve výši 69841 Kč na úhradu provozních nákladů
roku 2018.
Hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2.Schválení smluv
a/ Obec Radim/prodávající/– Málek Jan /kupující/-prodej pozemku v Radimi p.č. 450/1618m3 za cenu 900,--Kč + 2200 vytyčení + 500 spr.popl. Celkem za cenu 3600,--Kč.
Obec Radim/prodávající/- Stříbrný Karel/kupující/- prodej pozemku v
Radimi p.č. 450/15 – 32m2 za cenu 1600,--kč + 2200 vytyčení + 500,--spr.popl. Celkem za
cenu 4300,-Kč.
Hlasování:pro:7, proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b/Obec Radim/prodávající– Voháňko Ondřej/kupující/ - prodej pozemku p.č. 67/2, 67/3 v k.ú.
Tužín za cenu 30000,-Kč + 4320,--Kč oddělení pozemku + 1000,- spr. popl. Celkem 35320,--Kč
Hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c/ Obec Radim/prodávající – Foffová Eva/kupující/ - prodej pozemku p.č. 323/18 ve
Studeňanech za cenu 6550,-Kč

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
d/Obec Radim – Královéhradecký kraj – smlouva o výpůjčce chodníku p.č.477/1. Obec Radim
plánuje vybudovat chodník od tělocvičny okolo hospody, tento chodník si musí“vypůjčit“ od
Královéhradeckého kraje, který je majitelem.

Hlasování:pro:7,proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
e/Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV.-122014955/VB/01 pro ČEZ /k pozemku p. Klimeše/na p.č. 67/1 a 396/1 v k.ú.
Tužín.Věcné břemeno je ohodnoceno na 10000,--Kč.
Hlasování:pro:7, proti:0,zdržel se:0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Různé:
a/směna pozemku obce/rozšíření cesty nad panem Korbelářem/s hasičárnou v kat.
úz. Tužín. Pan Korbelář odkoupí od obce hasičárnu za cenu 4500,--Kč a obec
v pozemkových úpravách rozšíří cestu po jeho pozemku.
Hlasování:pro:6, proti:1, zdržel se:0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
a/příspěvek na brožuru Péťa potřebuje pomoc – jak se zachovat v různých situacích a
koho požádat o pomoc. Cena dle reklamy 9080,--Kč.
Hlasování:Pro:0,proti:7, zdržel se:0

Usnesení č. 9 nebylo schváleno.
b/ zastupitelé se zabývali řešením střechy nad chlévem u čp.66, poptáme nějaké
nabídky
c/zastupitelé zvažovali nabídku geometrického plánu na vytyčení chodníků ve
Studeňanech od Geoplan CZ, Ostroměř za 25410,--Kč. Cena se všem zdá vysoká,
poptáme jiné firmy.
d/obec plánuje vysazení stromu k výročí republiky, občané budou včas informováni
e/objednat geometrický plán na cestu do Lháně
f/ schválení vyhlášky o chovu hospodářských zvířat minimálně 50 m od plotu souseda
Hlasování:Pro:0, proti:7, zdržel se:0

Usnesení č. 10 nebylo schváleno.
g/ navržení počtu členů do nového zastupitelstva – navrženo 7 členů
Hlasování:Pro:7, proti:0, zdržel se:0

Usnesení č.11 bylo schváleno.
Zapisovatel:Zdeňka Stříbrná…………………………………
Ověřovatelé:Vratislav Kříž…………………………………….
Mgr. Marcela Danišová……………………

