ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE RADŇOVES
DNE 1. 2. 2015
Zasedání zahájeno:
Místo konání:
Počet zastupitelů:
Přítomni:

v 10: 30 hodin
kancelář obecního úřadu
9
Vlastimil Habán, Josef Habán, Pavla Habánová, Josef Hubl, Vojtěch Chylík,
Milan Kubíček, Ladislav Matušek, Pavel Šimek, Zdeněk Zeman

Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Josef Hubl, Pavel Šimek
Zapsala:
Pavla Habánová

Schválený program jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu a program jednání
Jednání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka Pavla Habánová. Program byl po odsouhlasení
všemi přítomnými a upraven do následující podoby (v počtu 9 hlasujících PRO návrh, 0 hlasujících PROTI
návrhu) :

Zahájení, schválení navrženého programu
Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Informace o podané žádosti na vypouštění odpadních vod
Žádost obce Žďárec o sponzorský dar na ples
Žádost o půjčení laviček
Podané žádosti o dotace
Umístění dopravního zrcadla v obci
Jmenování obecní kronikářky
Smlouva o dílo na odklízení chodníků
Smlouva o nájmu bytových prostor
Různé
Diskuze
Závěr
Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Povolení na vypouštění odpadních vod
Zastupitelstvo bylo seznámeno s uděleným povolením, které je platné 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Žádost obce Žďárec o sponzorský dar na ples
Zastupitelstvo souhlasí se sponzorským darem v hodnotě 282 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.
Žádost o půjčení laviček
Organizátoři slavnostního odhalení sochy sv. Zdislavy v Křižanově požádali o zapůjčení
laviček v termínu 27. 9. 2015.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
Podané žádosti o dotace
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí z programu obnovy venkova a Ministerstva vnitra na
dětské hřiště. Zastupitelé seznámeni s jednáním s firmami na opravu komunikací.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Umístění dopravního zrcadla v obci
Zastupitelstvo jednalo o nabídce na umístění dopravního zrcadla v obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Jmenování obecní kronikářky
Starostka navrhla jmenovat obecní kronikářkou paní Ing. Marii Chylíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.
Smlouva o dílo na odklízení chodníků
Starostka seznámila zastupitele s dohodou na odklízení sněhu uzavřenou s panem Lukášem
Chylíkem.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 2/2/2015 bylo schváleno.
Smlouva o nájmu bytových prostor
Nájemní smlouva bude prodloužena ve stávajícím stavu. Následném roce je plánované
navýšení.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno.
Různé
Zastupitelstvo naplánovalo kácení stříbrného smrku u MŠ – na podzim.
Rekonstrukce kotelny u bývalé MŠ byla na vržena na příští rok – zpracování projektu bude
nutné letos.
Dále byla projednána obnova zeleně na hřišti – prořezání bříz, nová výsadba.
Diskuze
Další zasedání je naplánované na 7. 3. 2015.
Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce: 1. 2. 2015, ve 12: 00
Ověřovatelé zápisu:

Pavla Habánová
starosta
Zapsala: Habánová, v Radňovsi dne 1. 2. 2015

Obecní úřad v Radňovsi, Radňoves 26, 59451, 549 444024,
Marie Chylíková, Radňoves 43, 59451

Dne 1. 2. 2015

Věc: Dekret obecního kronikáře
Podle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, Vás obecní zastupitelstvo usnesením ze dne
1. 2. 2015 jmenovalo obecním kronikářem. O tom Vás uvědomuji s tím, že obecní
zastupitelstvo se při svém rozhodnutí řídilo důvěrou ve vaši nestrannost a obětavost, jež bude
tento úkol vyžadovat. Současně se obecní (městské) zastupitelstvo usneslo poskytovat Vám za
vedení kroniky roční odměnu …… Kč, která Vám bude vyplácena jedenkrát ročně.
Starostka obce

