OBEC RADIM
Zastupitelstvo obce Radim
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radim, konaného dne 19.12.2018 od 19.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ Radim
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Zastupitelstvo obce Radim:
schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva obce Radim konaného dne 19.12.2018
určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Pozdníčka a Lukáše Karbana a zapisovatelem Marcelu
Danišovou
ponechává předsedou kontrolního výboru Karla Stříbrného.
pověřuje starostku podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královehradeckého kraje – smlouva č. DD2018/05017 – dotace ve výši maximálně 3 mil. Kč
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 – viz příloha (k nahlédnutí na OÚ)
3
schvaluje cenu vody na rok 2019 za 20,-Kč za 1m
schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – Radim.
Město Jičín bude projednávat za obec Radim přestupky v souladu s ustanovením § 105
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
vykonávání veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60 odst.
2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními
právními předpisy svěřenou orgánům obce.
přijímá tiskovou chybu na zápise ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne
15.3.2018. Chybně je uvedeno 29.3.2018, správně má být 15.3.2018. Tisková chyba bude
na písemném zápise opravena starostkou.
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro rok 2019 a pověřuje starostku
k uzavření darovací smlouvy.
souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o provedení práce - správce
obecního majetku) mezi obcí Radim a členem zastupitelstva Zdeňkem Pozdníčkem a to
uzavřené na období od 1.1.2019 do 31.12.2022.
souhlasí s pracovněprávním vztahem (dohoda o provedení práce – práce v redakční radě
obecního zpravodaje, tvorba a úprava obecního zpravodaje) mezi obcí Radim a členem
zastupitelstva Marcelou Danišovou a to uzavřené na období od 1.1.2018 do 31.12.2022.
souhlasí s pracovněprávním vztahem (dohoda o provedení práce – práce v redakční radě
obecního zpravodaje) mezi obcí Radim a členem zastupitelstva Zdeňkou Stříbrnou a to na
období od 1.1.2019 do 31.12.2022.
souhlasí se zřízení pracovního místa „zaměstnanec v obecním úřadu“ = „úředník územního
samosprávného celku – účetní“a to v rozsahu 0,5 úvazku. A pověřuje starostku s vypsáním
veřejné výzvy dle §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
souhlasí s nabídkou na souhrnném listu stavby firmy OBIS s.r.o. na částku 613986,-Kč s
možností slev 50.000,- v případě, že by se provádělo současně i s dostavbou vodovodu a
slevou dalších 50.000Kč, pokud obec poskytne potřebné prostory pro mezideponie,
případně by se našel prostor pro uložení přebytečného výkopku.
přijímá změnu textu usnesení č. 5 ze dne 27.6.2018 a to na: „Obec Radim/prodávající /–
Foffová Eva/kupující/ - prodej pozemku p.č. 323/18 ve Studeňanech za cenu 5550,-K č,
dále paní Foffová uhradí správní poplatek ve výši 1000,-Kč.
nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 419 (část pozemku osázené živým plotem) v
k.ú.Tužín.
schvaluje starostce přijmout rozpočtové opatření do výše 200.000,- Kč po celé volební
období a zastupitelstvo schvaluje starostce přijmout poslední rozpočtové opatření v roce v
neomezené výši po celé volební období.
Zastupitelstvo obce Radim souhlasí se změnou uzavřené veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace pro MS Podhájí Radim, z.s. a to: doba realizace akce do 31.1.2019 a
předložení vyúčtování do 31.3.2019.

…………………………………………………………..
Zdeňka Stříbrná v.r.
starostka

………………………………………………………..
Marcela Danišováv.r.
místostarostka

