Zápis se zasedání Obecního zastupitelstva konaného

v

ve středu 20.3.201§ od

19.00 hod.

kanceláři obecního úřadu v Radimi.

Přítomniz Zdeňka Brixová, Jaroslav Sedláček, ing. Jitka Sukováo Lenka
Holmanováo Zdeňka Stříbrná, Vratislav Kříž,Tomáš Adolf
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisov atel: Zdeňka Stříbrná
Ověřovatelé: Lenka Holmanová, Y ratislav Kříž
Hosté:2

Program

.
2.
3.
4.
1

:

Rozpočet na rok 2013
Projednánížádosti o prodeji pozemku v kat.ú.Studeňany
Projednánínávrhu převodu pozemku v kat.ú. Tužín
Různé
1.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Radim pro rok 20í3 jako
schodkový v členěn í na záv azné ukazatele. Rozpočet j e přílohou zápisu.
Rozpočtovépříjmy ve výši 5 611 300,-Kč jsou nižšínežrozpočtovévýdaje ve
výši 5 842 732,-Kč. Schodek23l 432,- bude dof,tnancován z přebýku minulých
let. Dalšípřrjmy zůstanou naběžnémúčtu
a lze je rozpočtovým opatřením
zapojit do rozpočtu bežnéhoroku nebo ponechat jako přebytek k využitív
příštímobdobí.
Hlasování:
Pro:7 Proti:0
2.
Vyvěsit záměr o prodeji pozemku ve Studeňanech p.č.323ll8.

Hlasování:
Pro:7 Proti:0

Prodej nebo pronájem pozemku ve Studeňanech p.č.320l4 panu Bajerovi.
Prodej:
Pronájem:
Hlasování:
Hlasování:
Pro:0,proti:7
Pro:7, proti:O

3.

Převod pozemku na v kat.ú.Tužínp.č.400
Hlasování:
Pro:7, proti:O
4.

alzvolení Václav Nidrle ml. za kronikáře obce
hlasování:
Pro:'|, proti:0
b/odměna pro pana
hlasování:
Pro:7, proti:O

Vl. Sedláčkaza dohled

na

vodovoď-vizpříloha

c/ odměna 500,-- pro pana Dudka za správu byt.domu

hlasování:
Pro:7, proti:0

dl pořízení bedny na posypový materiáInaTužín
hlasování:
Pro:7, proti:O

elvybratnájemníka do bytového domu po paní Křelinové
hlasování\:
Pro:1, proti:O
flhledat vhodnou lokalitu pro
hlasování:

Ověřovatelé: Vratislav

ýkup ovoce

)ll

Kříž..,Í:?.

Lenka Holmanová

,,?rrlr_

,_?

Zápis č. Il20l3
Zastupítele schválili
-rozpočet obce na rok 2013
-vyvěšenízáměru o prodeji pozemku p.č.323ll8
-pronájem pozemku p.č.320l 4
-převod pozemku na Tužíně
:

souhlasí:
-se zvolením pana Nidrleho za kronikáře obce
-s odměnou pro pana Sedláčka
- s odměnou pro panaDudka
-s pořízenímbedny na posypový materiáInaTužín
-s vybráním nového nájemníka do bytového domu
-s hledání místa pro ýkupnu ovoce

