OBEC RADIM
Zastupitelstvo obce Radim

Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radim, konaného dne 12.6.2019 od 19.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ Radim

Zastupitelstvo obce Radim schvaluje:
Usnesení č.
6/1
schvaluje program zasedání
6/2
určuje ověřovatele zápisu a zapisovatelem průběhu zasedání
6/3
schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2018 včetně zprávy z přezkoumání
hospodaření bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve výši 3.363.955,91Kč z účtu 431
na účet 432.
6/4
účetní závěrku příspěvkové organizace obce a použití výsledku hospodaření ve výši
1.777,22Kč k činnosti v roce 2019
6/5
finanční dar Hasičům na činnost malých hasičů ve výši 30.000Kč a pověřuje starostku
uzavřením darovací smlouvy.
6/6
dotaci Sokolu Radim na činnost tj. pokrytí nákladů za energie, údržby a opravy sportovišť
apod. ve výši 80.000Kč a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy o dotaci.
6/7
prodej pozemku p.č. 570/6 v k.ú. Studeňany o výměře 68 m2 a to za cenu 3400Kč.
Poplatek za vklad na katastr uhradí kupující. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje
starostku k uzavření této kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Radim bere na vědomí
podanou rezignací na mandát zastupitele Zdeňky Brixové dne 11.6.2019.
pasportem místních komunikací
pokračovat v přípravách záměru prodeje této nemovitosti
školením ohledně BOZP, vypracováním kompletní dokumentace k BOZP.
Je třeba umístit cedule.
přípravy záměru prodeje „staré školy“
řešení BOZP a požární bezpečnosti
2
zvýšení nájmu v bytovém domě č.p. 66 na 40Kč na m od 1.8.2019
zveřejnění záměru prodeje pozemku č. parc. č. 67/1 v k.ú. Tužín
přijetí rozpočtových opatření v roce 2019 č.1 a č.2
uvolněný byt v Radimi č.p. 66
stravenky pro zaměstnance obce jsou ve výši 100Kč při plném úvazku bez spoluúčasti
zaměstnance. Nyní máme zaměstnané zaměstnance na poloviční úvazek – stravenky
budou těmto zaměstnancům poskytnuty ve výši 50Kč, platnost od roku 2019.
Informace o projektu na řešení prostoru nad hospodou
Informace o poruchách na vodovodu
Nevyhovující rozbory vzorků vody- otázka dotací na domácí čističky
Nabídka projektanta Kaplana na Valešovnu – nutno pro památkáře
Pasport stávající kanalizace v obci Studeňany
Informace z jednání školské rady.
…………………………………………………………..
Zdeňka Stříbrná
starostka

………………………………………………………..
Marcela Danišová
místostarostka

