ZÁPIS
z 7. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 26.11.2014
Přítomno
: 6 zastupitelů, dle prezenční listiny,
Omluven
: Jana Vinšová, zastupitelka
Dále přítomno: 2 občané, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
18.11.2014.
1.

Zahájení - schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program zasedání:
1.
Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Kontrola zápisu z minulého jednání
3.
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2014
4.
Inventarizace majetku - plán inventur, inventarizační komise
5.
Úkoly finančnímu a kontrolnímu výboru
6.
Prodej části pozemku p.č. 1309 v k.ú. Radimovice u Sychrova
7.
Diskuze
8.
Závěr
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Iva Švec, Jaroslav Čepelík
Program jednání byl doplněn o body:
 Zmocnění zástupce obce na valnou hromadu MAS Achát
 Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera v roce 2014
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
2.

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné stání)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
Usnesení č. 17/2014 – splněno (vypsán záměr prodeje)
Usnesení č. 40/2014 – splněno (veřejnoprávní smlouva – projednání přestupků)
Usnesení č. 42/2014 – splněno (dodatek č. 2 s firmou Ateliér Charvát)
Usnesení č. 64/2014 – splněno (dodatek č. 1 na chodník s firmou SaM a.s.)

3.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2014

Usnesení č. 65/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2014, dle důvodové zprávy
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

4.

Inventarizace majetku - plán inventur, inventarizační komise

Usnesení č. 66/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
jmenuje
inventarizační komisi ve složení Ing. Kateřina Lesáková – předsedkyně, Iva Švec, Jana Vinšová a
Lenka Tauchmanová, DiS. – členové inventarizační komise
a ukládá
provést inventarizaci majetku a závazků obce Radimovice vč. inventarizační zprávy k 31.12.2014.
Zahájení inventury dne 1.1.2015, ukončení dne 23.1.2015.

Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

5.

Úkoly finančnímu a kontrolnímu výboru

Usnesení č. 67/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
a)

kontrolní výbor provést kontrolu náležitostí pozvánky na zasedání zastupitelstva obce a
zápisů ze zasedání zastupitelstva obce (zveřejnění na úřední desce v zákonné lhůtě,
provedení zápisů ze zasedání zastupitelstva obce v zákonné lhůtě) v období 01-11/2014

b) finanční výbor provést kontrolu plnění rozpočtu za období 06-11/2014
a ukládá
výborům zastupitelstva obce předložit zastupitelstvu obce zápis z provedených kontrol
Termín: 12/2014
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
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6.

Prodej části pozemku p.č. 1309 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Záměr prodeje pozemku byl uveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 5.11.2014.
Usnesení č. 68/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
prodej Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451 pozemku části p.č. 1309/2 o výměře
552 m2, který je oddělen z p.p.č. 1309 v k.ú. Radimovice u Sychrova za částku dle znaleckého
posudku.
aukládá
starostce obce podepsat kupní smlouvu s Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

ZDRŽEL SE: 0

7. Zmocnění zástupce obce na valnou hromadu MAS Achát
Usnesení č. 69/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
zmocňuje
Jaroslava Čepelíka, zastupitele obce Radimovice k jednání na valné hromadě MAS Achát, z.s.
dne 27.11.2014.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
8. Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera v roce 2014
Usnesení č. 70/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera v roce 2014
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
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9. Diskuze


Mgr. Dagmar Šrytrová
 informace o zdravotním a bezpečnostním řezu lip na návsi
 informace o stavu vody v obci. Voda v obci je pitná. Přečten dopis od SčVK, a.s., jeho
obsah bude uveřejněn na www.radimovice.cz. Veškeré havárie nebo problémy
s vodou je nutné nahlásit na SčVk, tel. 840 111 111.
 Informace o soutěži Webparáda – přečteno hodnocení www stránek z časopisu
Veřejná správa.



František Hoffman
 V souvislosti s rekonstrukcí chodníku došlo k poklesu tlaku vody v domácnosti.



Mgr. Dagmar Šrytrová
 Informace bude předána SčVk, panu Havlovi k vyřešení.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

………………………..
Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka

………………………….
Ladislav Dvořák
místostarosta

Ověřovatelé:

…………………............
Iva Švec

……………………….
Jaroslav Čepelík

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