9. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 19. července 2019

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
Omluven: Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 1
Navržený program:
1. Zahájení
2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Rozpočtové opatření 01/2019

5.

Různé

6.

Diskuze

1) Zahájení
9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Jolana Ondráčková, zapisovatelkou byla
určena starostka.
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3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a informovala ZO o urgentní ústní žádosti od
místního provozovatele truhlářství a navrhla do programu zařadit další bod.

Navržený program v upraveném znění:

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Rozpočtové opatření 01/2019

5.

Krátkokodobý pronájem obecních nebytových prostor v č.p. 100

6.

Různé

7.

Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno.

4) Rozpočtové opatření 01/2019
ZO bylo informováno v předstihu o rozpočtových změnách. Rozpočtové opatření bude přílohou č. 1
tohoto zápisu. Starostka pro následnou diskuzi připravila dokument náhledu plnění rozpočtu
k 30.6.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se navyšují příjmy o
348 000 Kč na celkových 2 638 000 Kč a navýšení výdajů o 540 097 Kč na celkových 3 075 097 Kč.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno.
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5) Krátkokodobý pronájem obecních nebytových prostor v č.p.100
ZO bylo starostkou a místostarostkou informováno o předchozím jednání o dočasném povolení
uskladnění výrobního materiálu v obecních nebytových prostorách suterénu č.p. 100. Prostory jsou
po předchozí nájemnici vyklizené, ale ZO prozatím neplánuje záměr dlouhodobého pronájmu.
Naopak, ZO v několikaměsíčním výhledu plánuje zvažovat, co dále s případnou rekonstrukcí této
budovy. Krátkodobý pronájem jedné místnosti, ZO nevidí jako překážku.

Návrh usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr krátkodobého pronájmu obecních nebytových
prostor v suterénu obecní budovy č.p. 100
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

2.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor s Lukáš
Veber Truhlářství, IČ: 702 166 57 se sídlem Radčice 76 na období 1.8.2019 – 31.10.2019
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

3.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit nájemné ve výši 500 Kč /měsíc
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Usnesení č. 43/2019 bylo schváleno.

6) Různé
ZO bere na vědomí:
1.

zahájení zkušebního provozu služby Hlášenírozhlasu.cz, které probíhá v období 1.7.2019 až
30.9.2019. Provoz bude vyhodnocen v návaznosti na počet přihlášených zájemců. Starostka
informovala, že o službu mají zájem jak místní, tak chataři, ale míru zájmu je zatím předčasné
stanovovat.

2.

zahájení zemních prací k projektu pokládky optického kabele a přípravy k zemním pracem
v rámci realizace projektu výstavby veřejného osvětlení společností Tfnet, s.r.o. V obci je
možno si všimnout terénního trasování vodovodního řádu a elektrického vedení. Vše souvisí
se zmíněnými přípravami. Pokud občané mají jakékoliv dotazy, mohou se spojit se zástupci
obce či se dostavit do kanceláře v období úředních hodin

6) Diskuze
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Další termín veřejného jednání zastupitelstva je předběžně stanoven na druhou polovinu měsíce
srpna.
27. července 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Jolana Ondráčková
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9. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 19. června 2019

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

41/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
42/2019 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se navyšují příjmy o 348 000 Kč na
celkových 2 638 000 Kč a navýšení výdajů o 540 097 Kč na celkových 3 075 097 Kč
43/2019 1. schvaluje záměr krátkodobého pronájmu obecních nebytových prostor v suterénu
obecní budovy č.p. 100
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor s Lukáš Veber Truhlářství,
IČ: 702 166 57 se sídlem Radčice 76 na období 1.8.2019 – 31.10.2019
3. schvaluje nájemné ve výši 500 Kč /měsíc

Starostka:
Vyvěšeno: 29. července 2019
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