ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RADŇOVES
DNE 8. 3. 2013

Zasedání zahájeno:
Místo konání:
Počet zastupitelů:
Přítomni:

v 19:00 hodin
kancelář obecního úřadu
8
Kubíček Milan, Josef Habán, Ladislav Matušek, Pavel Šimek, , Pavla
Habánová, Josef Hubl, Vojtěch Chylík, Vlastimil Habán
Zdeněk Zeman

Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Josef Habán, Vojtěch Chylík
Zapsala:
Pavla Habánová

Schválený program jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání
Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta Milan Kubíček. Program byl po odsouhlasení všemi
přítomnými a upraven do následující podoby (v počtu 8 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI
návrhu) :

1. Zahájení
2. Výsledky inventarizace
3. Projednání a schválení rozpočtu obce na roku 2013
4. Rozpočtový výhled na 5 let
5. Nabídka na odkup plynovod
6. Nabídka na opravu střechy č. 28
7. Žádost na dětské hřiště – dotace
8. Zřízení účtu u ČNR
9. Roční uzávěrka za rok 2012
10. Různé (exekutorský úřad, žádosti o kácení)

Jednání:
Starosta zahájil zasedání ZO, seznámil, ZO s výsledky inventarizace, se závěrem, že nebyly
shledány žádné nedostatky
ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2013, bez námitek. Dále bylo ZO seznámeno s rozpočtovým
výhledem na roky 2014-2018.
Ve věci odprodeje plynovodu zastupitelstvo rozhodlo, že za daných podmínek s prodejem
nesouhlasí.

ZO projednalo plánovanou výměnu střešní krytina a okapových žlabů na budově č. 28, která
slouží k občanské vybavenosti obce. Plánovaná oprava bude provedena v měsíci květnu a červnu.
ZO bylo seznámeno s návrhem a žádostí firmy Tewiko systém o postavení nového dětského hřiště
odpovídající normám EU na dotační titul od Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace činní 70%
nákladů zřízení hřiště z celkové ceny 190 tis. Kč.
Obec Radňoves dle nařízení vlády ČR je povinna zřídit účet u České Národní Banky, z důvodu
převádění dotačních titulů. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem jednání o novém účtu.
28. 3. 2013 proběhne dražba nemovitosti č. 15, obec Radňoves se dražby zúčastní se záměrem
budovu získat a odstranit.
Zastupitelstvo schválilo roční uzávěrku za rok 2012.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádosti občanů o kácení stromů, které byly ve špatném
zdravotním stavu a ohrožovaly bezpečnost občanů a jejich majetek. Kácení bude provedeno
v období vegetačního klidu.

Usnesení č. 1/2013
ZO Radňoves schvaluje:


Návrh rozpočtu



Rozpočtový výhled na roky 2014-2018



Roční uzávěrku za rok 2012

Hlasování

pro 8 zdržel se 0 proti 0

Zastupitelstvo po projednání s o u h l a s í se všemi body jednání.
Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 8. 3. 2013, v 20:30

Ověřovatelé zápisu:
Josef Habán

Vojtěch Chylík
Kubíček Milan
starosta

Zapsal: Pavla Habánová
V Radňovsi dne 12. 3. 2013

