
Zápis č. 7/2019 
 

Ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 26.6.2019, které se konalo v kanceláři OU od 19.00 hod 

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

Omluven :  p. Robovský 

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. Mazura, p. Hrubého. Zapisovatel p. Špinková   

Program jednání  :   

1) Schválení programu 
2) Rozpočtové opatření č. 3 
3) Střednědobý výhled rozpočtu 
4) Neinvestiční dotace – rozloučení s prázdninami 
5) Nákup pozemku  
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. 39 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání. 

 

2) Rozpočtové opatření č. 3 

     Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3, které je potřeba provést z důvodu běžného 

chodu obce.  

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

U s n e s e n í   č. 40: ZO po projednání souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

 

3) Střednědobý výhled rozpočtu obce 

     Starosta předložil ZO ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2024. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce byl zveřejněn na el. a úřední desce obce dne 3.6.2019 a 

nebyly k němu žádné připomínky.  

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

U s n e s e n í  č. 41: ZO po projednání souhlasí a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 

2020 – 2024. 

 

4) Neinvestiční dotace – Radovesnické maminky 

     Starosta předložil žádost radovesnických maminek o neinvestiční dotaci na pořádání akce – 

rozloučení s prázdninami dne 31.8.2019.  

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

U s n e s e n í  č. 42: ZO po projednání souhlasí a schvaluje neinvestiční dotaci na pořádání akce  

rozloučení s prázdninami ve výši 5000,-Kč.  

 



 

5) Nákup pozemku 

     Starosta informoval, že na základě digitalizace pozemků, která probíhá v naší obci, bylo zjištěno, že 

312m2  pozemku par.č. 1246/5 a  19m2 pozemku par.č. 201/21, které se nacházejí na území sběrného 

dvoru – Drážka, patří panu J. S.  ZO se po krátké diskusi dohodlo, že tyto  metry od pana J. S. odkoupí 

za částku 50,-Kč za m2 . ZO pověřilo starostu v jednání s panem J.S. a pokud bude pan J.S. souhlasit, tak 

uzavřít a podepsat kupní smlouvu na nákup pozemku za cenu 16 550,-Kč.  

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

U s n e s e n í  č. 43: ZO souhlasí a schvaluje nákup pozemků za cenu 50,-Kč za m2 a pověřuje starostu 

podepsáním kupní smlouvy a v dalším jednání.  

6) Různé 

a) Starosta informoval ZO a probíhajícím drcení na Drážce. 

b) Starosta informoval ZO o nadcházející akci, ve které bude v průběhu 2-3let,  ČEZ Distribuce 

podkládat vedení elektriky v obci do země.  

c) Starosta informoval ZO o žádosti SDH Žiželice, který v rámci oslav 130. výročí založení SDH Žiželice 

chtěli zapůjčit historickou stříkačku.  ZO se po krátké diskusi usneslo, že stříkačku není možné 

zapůjčit, jelikož je z bezpečnostních důvodů přivařená k podstavci a bylo by pracné a náročné 

uvolnit stříkačku z podstavce, aniž by došlo k jejímu poškození.  

d) Starosta informoval ZO, že se ohlásila Česká inspekce životního prostřední na kontrolu ČOV v obci.  

e) Velitel hasičů pan Jirák požádal ZO o zaplacení školení pro dalšího velitele, které se bude konat na 

podzim. Dalším velitelem byl  navržen pan J.L.  

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

U s n e s e n í  č. 44: ZO souhlasí a schvaluje zaplatit školení pana J.L. na velitele SDH Radovesnice 

II.  

 

Schůze skončila ve 20,00 hod    Příští zasedání 28.8.2019 a nebo dle potřeby  

 

 

  Ověřovatel:                         Ověřovatel : 

 

 

 

Viktor Sodoma- starosta 


