ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 30.1.2019
Přítomno:
Dále přítomno:

6 zastupitelů, dle prezenční listiny, pan Jenšovský přítomen od 18.20
hod.
10 občanů

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
17.1.2019.
1.

Zahájení - schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Úprava zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Radimovice ze dne 31.10.2018.
4. Změny v zákonech v souvislosti s GDPR.
5. Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy.
6. Inventarizace majetku obce.
7. Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. za rok 2018.
8. Motivační program obce Radimovice na rok 2019.
9. Směrnice 1/2019 – O cestovních náhradách na rok 2019.
10. Diskuse.
11. Závěr.
Program jednání byl doplněn o body:
• Změna rozpočtu 2018, rozpočtové opatření č. 6/2018
Námitky proti programu:
Zapisovatelkou byla určena : Eva Holubcová
Ověřovatelé zápisu
: Aleš Bursa, Vladimír Casanova
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program jednání byl schválen.

2.

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné stání)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy)
Usnesení č. 46/2018 – splněno (Inventarizace majetku obce)
Usnesení č. 49/2018 – splněno (Sml. o zřízení věc.bř. – služebnosti č. IV-12-4014539/003)
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3. Úprava zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Radimovice ze dne
31.10.2018
Předsedající přednesl důvod úpravy zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Radimovice ze dne 31.10.2018.
Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo obce po návrhu předsedajícího
Souhlasí
s formální úpravou zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.10.2018.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4.

Změny v zákonech v souvislosti s GDPR

Předsedající přednesl výsledek schůzky s p. Pomije, výkonným pověřencem GDPR, předložil
zpracované informační memoranda obce a informační memorandum zpracování a uchovávání
fotografií. Dále předložil směrnici č. 3/2019 – Ochrana zpracovaných osobních údajů, dat a
pokyny pro práci s IT v organizaci.
Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
schva luje
Směrnici č. 3/2019 Ochrana zpracovaných osobních údajů, dat a pokyny pro práci s IT
v organizaci.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
5.

Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy

Předsedající přednesl zastupitelstvu obce návrh směrnice č. 2/2019 – Směrnice užívání sálu
víceúčelové budovy Radimovice č. 45.
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
směrnici č. 2/2019 - Směrnice užívání sálu víceúčelové budovy Radimovice č. 45.
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Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
6.

Inventarizace majetku obce Radimovice

Předsedající přednesl výsledky inventury na základě inventarizační zprávy inventarizační komise
obce Radimovice ze dne 17.1.2019
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
inventarizační zprávu za rok 2018.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. za rok 2018

Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací v roce 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.
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8.

Motivační program obce Radimovice na rok 2019

Usnesení č. 6/2019
Předsedající navrhl navýšit počet hodin ZDARMA na víceúčelovém sportovišti z 5 ti hodin na
10 hodin pro občany Radimovic, kteří se zapojují do brigád a akcí pro obec Radimovice.
Obyvatelé mimo trvalé bydliště v obci Radimovice , kteří se zapojují do brigád akcí obce budou
mít také 5 hodin ZDARMA. Výpočet odpracovaných hodin se počítá vždy z předchozího roku.
Zastupitelstvo obce po projednání
schva luje
úpravu motivačního programu dle návrhu předsedajícího.

Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9.

Směrnice 1/2019 – O cestovních náhradách na rok 2019.

Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
úpravu směrnice o cestovních náhradách na rok 2019.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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10. Změna rozpočtu 2018, rozpočtové opatření č. 6/2018
Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2018 dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
11. Diskuze
- p. Rulcová - byl vznesen dotaz na ceny za vývoz popelnic v roce 2019. Na vysoké ceny
doplácejí hlavně osamělí občané. Co se v tomto případě dělá pro zlevnění cen.
- p. starosta odpověděl, že ceny určují dodavatelé a i když dodavatelé zdražovali poplatky na rok
2019, našim občanům poplatky na rok 2019 zůstaly stejné jako v roce 2018.
Dále bylo starostou upozorněno na povinnost, dle nové vyhlášky č. 210/2018 Sb., od 1.4.2019
zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu.
Další novinkou, která vstoupí v platnost od 1.1.2020 pro obce, dle vyhlášky č. 210/2018 Sb., je
povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
- p. Kobrlová – RALLY BOHEMIA – požádala starostu o přehodnocení povolení tohoto
závodu. Domnívá se, že tento závod nepatří do obce.
- starosta upozornil, že pro letošní rok již zastupitelstvo schválilo povolení průjezdu, na příští
rok, když budeme požádání o povolení, bude se o tom více diskutovat.
- p. Šrytr Josef – upozornil na dvě jívy a možnost jejich pokácení u cestičky k nádraží u
Hoffmanů.
- starosta zjistí osobně o jaké stromy jde, kdo je jejich vlastníkem dle parcely a v případě
nutnosti se musí požádat o povolení kácení stromů
- p. Šrytr Josef – žádost o vybudování pouličního světla u p. Holečka.
- starosta zjistí možnosti
- paní Rulcová, Kobrlovi – zda se posílají informační SMS a funguje veřejný rozhlas.
- starosta osobně prověří, proč někomu SMS přicházejí a někomu ne, veřejný rozhlas je funkční,
před Vánoci 2018 bylo poslední hlášení, další hlášení budou probíhat.
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12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.10 hod.

Zapsala: Eva Holubcová

………………………..
Ondřej Zoubek
Starosta

……………………….
Miroslav Jech
místostarosta

Ověřovatelé:

…………………............
Aleš Bursa

……………………….
Vladimír Casanova

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:
Svěšeno z úřední desky OÚ:
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