Zápis ze zasedání Zastupitelstva konané dne 24.9.2018 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Radim
Přítomni: Zdeňka Brixová, Zdeňka Stříbrná, Lukáš Karban, Tomáš Adolf, Vratislav Kříž, Mgr. Marcela
Danišová
Omluven: Radek Říha
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Hlasování o programu: Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Program schůze schválen.
Zapisovatel: Zdeňka Stříbrná
Ověřovatelé: Vratislav Kříž, Mgr.Marcela Danišová

Program:
1.Projednání dofinancování tělocvičny
2.Oprava střechy na chlévě u „Hradu“
3.Různé
1.A. V současné době je ing. Pavlem Jarolímkem vypracovaná projektová dokumentace na rozšíření
místní tělocvičny. Stavební povolení bude v nejbližší době vydáno. TJ Sokol Radim bude podávat do
15.10.2018 žádost o dotaci na tuto přístavbu. Zastupitelé se seznámili s projektovou dokumentací a musí
se vyjádřit k tomu, zda podpoří dofinancování této tělocvičny.
Hlasování o souhlasu s dofinancováním tělocvičny: Pro:6,proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
1.B.Zastupitelé se seznámili se smlouvou o bezúplatném převodu a postoupení práv mezi převodcem a
nabyvatelem /Obec Radim a Sokol Radim/. Smlouva je součástí zápisu.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu a postoupení práv mezi převodcem a
nabyvatelem /Obec Radim a Sokol Radim/ a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
Hlasování:Pro:6,proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Střecha na chlévě u „Hradu“ je v havarijním stavu, jestliže napadne více sněhu, tak střecha už
propadne! Obec obdržela nabídku na výměnu střechy od firmy Petr Popelák z Jičína za 400000,--Kč bez
DPH.
Zastupitelé souhlasí s výměnou celé střechy a to z důvodu havarijního stavu a pověřuje starostku
v jednání v této věci.

Hlasování:Pro:6, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Různé
a/paní Pluhařová požádala o jednorázovou podporu na pořízení programu TV Sport ve výši 2499,--Kč a
snížení nájmu.
Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou podporu na pořízení programu TV Sport ve výši 2499,--Kč pro paní
Pluhařovou do místní restaurace.
Hlasování: Pro:6, proti:0,zdržel se:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bylo navrženo snížení nájmu restaurace o 1000,--Kč.
Zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu o 1000Kč a to od 1.11.2018.
Hlasování: Pro:6,proti:0zdržel se:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
b/ Obec obdržela od místního mysliveckého sdružení žádost o dotaci ve výši 20000,--Kč. Účel vynaložení
těchto finančních prostředků musí myslivci do konce roku 2018 obci doložit.
Zastupitelstvo schvaluje dotaci pro myslivecké sdružení a to ve výši 20000Kč.
Hlasování:Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
c/ Ve Lháni chybí 1sloup veřejného osvětlení, kabely jsou vyvedeny, světlo je nutné pořídit.
Hlasování:Pro:6, proti:0, zdržel se:0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
d/ Zastupitelstvo se seznámilo s dokumentem „PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI RADIM (2018 – 2022)“.
Zastupitelstvo schvaluje „PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI RADIM (2018 – 2022)“
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zapsala:

Zdeňka Stříbrná.....................

Ověřili:

Vratislav Kříž..........................
Mgr. Marcela Danišová….............

