ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RADŇOVES
DNE 15. 12. 2013
Zasedání zahájeno:
Místo konání:
Počet zastupitelů:
Přítomni:

v 10: 30 hodin
kancelář obecního úřadu
9
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 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI
návrhu) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Rozpočtové provizorium leden, únor 2014
Změna rozpočtových příjmů a výdajů
Dotační titul pro obnovu venkova 2014 (výběr)
Inventarizace materiálové a finanční a sestavení inventarizačních komisí
Finanční příspěvek od Firmy AGRO FARM
Slavnostní schůze na závěr roku 2013
Seznámení s dopisem ZŠ Žďárec

Jednání:
Starosta zahájil zasedání, zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového provizoria na
měsíce leden, únor 2014.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o změně rozpočtových příjmů a výdajů.
Během jednání o Dotačním titulu pro obnovu venkova 2014 bylo navrženo provést výměnu
garážových vrat u požární zbrojnice, dále oprava střechy nad kotelnou a sociálním zařízením u
přístavby budovy občanské vybavenosti. Žádost bude podaná do 31. 1. 2014. Návrhy byly
odsouhlaseny.
Inventarizace materiálová a finanční musí být provedena do 5. 1. 2014. Inven. komise byla
stanovena
Vojtěch Chylík – Předseda komise
Vlastimil Habán - člen komise
Josef Habán - člen komise

Marie Habánová - účetní
Firma AGRO FARM poskytla finanční částku 30 000,-Kč jako kompenzaci za užívání
obecních cest a prostorů.
Slavnostní schůze obecního úřadu a SDH Radńoves proběhne 28. 1. 2013, občerstvení a
pozvánky budou zajištěny.
Obecní úřad Žďárec zaslal dopis s žádostí aby rodiče posílali děti do žďárecké školy. Bude
odpovězeno, že v současné době není v obci žádné dítě, které by nastupovalo do první třídy.

Usnesení č. 6/2013
ZO Radňoves schvaluje:
Rozpočtové provizorium leden, únor 2014
Změnu rozpočtových příjmů a výdajů
Dotační titul pro obnovu venkova 2014 (výběr)
Hlasování:

pro 9 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: 15. 12. 2013, v 12: 00
Ověřovatelé zápisu:
Josef Habán
Vojtěch Chylík

Kubíček Milan
starosta
Zapsal: Pavla Habánová, V Radňovsi dne 15. 12. 2013

