
Zápis č. 4/2019 
 

Ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 28.3.2019, které se konalo v kanceláři OU od 19.00 hod 

Přítomni členové : p. Sodoma, Ing. Mazura, p. V. Janík,  p. T. Janík,  p. Věříš, p. Šolta, p. Robovský, p. Jirák 

Omluven: p. Hrubý 

Celkem  8 členů ZO. 

     Starosta přivítal přítomné a zjistil, že na dnešním zasedání je přítomna většina členů ZO, a proto je 

zasedání usnášení schopné. Ověřovatele zápisu stanovil  p. Mazuru a p. Robovského. Zapisovatel p. Špinková   

Program jednání  :   

1) Schválení programu 
2) Nákup kontejneru 
3) Nájemní smlouva čp. 20 
4) Vyřazený majetek  
5) Sběrný dvůr 
6) Různé 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        

1) Program dnešního zasedání, schválení zápisu z min. schůze 

                   Starosta navrhl  program dnešního jednání. Program byl schválen.  Zápis byl podepsán 

ověřovateli a schválen. 

Hlasování :               8 – pro   0 – proti  0 – zdržel se 

U s n e s e n í   č. 23 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání. 

 

2) Nákup kontejneru 

     Starosta informoval ZO o nákupu nového kontejneru, který je potřeba na odvoz trávy a listí. Cena 

kontejneru bude cca 49 tis. Kč. 

Hlasování:          8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 24: ZO po projednání souhlasí a schvaluje nákup kontejneru. 

 

3) Nájemní smlouva čp. 20 

     Starosta informoval ZO, že panu P.S. z DPS končí nájemní smlouva. ZO po krátké diskusi     rozhodlo 

prodloužit smlouvu panu P.S. pouze na půl roku.  

Hlasování :        8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 25: ZO po projednání souhlasí a schvaluje uzavřít smlouvu s panem P. S. z DPS na půl 

roku. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

 

4) Vyřazený majetek 

     Starosta předložil ke schválení souhrn majetku, který se bude vyřazovat z důvodu opotřebovanosti 

nebo nefunkčnosti. (viz. příloha) 

Hlasování:    8-pro    0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 26:  ZO po projednání souhlasí a schvaluje vyřazení majetku.  

 

 

 



 

5) Sběrný dvůr 

   Starosta informoval o odvozu suti a úklidu na sběrném dvoře. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že 

dojede k přesátí hlíny, která vznikla při čištění potoků v obci. Tato hlína by byla následně nabídnuta za 

poplatek občanům. Akce se uskuteční za teplého a suchého počasí. 

ZO bere na vědomí. 

 

6) Různé 

a) Starosta informoval ZO, že od 1.4.2019 přijme na smlouvu pana O.T. na pomoc a úklid v obci. 

     Od UP bude v polovině dubna přijata paní TJ. na 4 hod. denně na údržbu a úklid obce.  

     ZO bere na vědomí.  

b)  Starosta informoval, že v rámci digitalizace, která probíhá v naší obci se může vyskytnout případ, 

kdy nesouhlasí hranice pozemku  soukromého vlastníka a obce. Pokud bude rozdíl výměry do 50m2 

ZO pověřuje starostu jako zástupce obce v jednání s vlastníky takového pozemku.  Při větším rozdílu 

bude rozhodovat ZO.  

c) p. Robovský předložil žádost hasičů o poskytnutí neinvestiční dotace na akci čarodějnice. 

    Hlasování :  8-pro   0-proti   0-zdržel se 

    U s n e s e n í  č. 27: ZO souhlasí a schvaluje neinvestiční dotaci ve výši  1 500,-Kč .  

 

   

 

Schůze skončila ve 20,00 hod    Příští zasedání 25.4.2019 a nebo dle potřeby  

 

 

 

  Ověřovatel:                         Ověřovatel : 

 

 

 

Viktor Sodoma- starosta 


