Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Radětice 26. 7. 2006 od 19 h.
Přítomni: pp. Buraltová, Bálek, Beran, Širl, Sklenář, Jarolímek
Omluvena: pí Bálková (v zaměstnání)
Ověrovatelé: pp. Širl, Bálek
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová

Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Počet volebních obvodů pro volby do ZO Radětice 2006
3. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do ZO
Radětice 2006
4. Diskuze, interpelace, závěr
5. Způsob likvidace stromů napadených kůrovcem – obecní les Paseka
6. Závěr

1. Návrh programu
Usnesení č. 171/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování:
pro: 6

2. Počet volebních obvodů pro volby do ZM Příbram 2006
Usnesení č. 172/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
stanoví
pro volby do Zastupitelstva obce Radětice 2006 jedenvolební obvod jako dosud.
Hlasování:
pro: 6

3. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do ZO
Radětice 2006
Usnesení č. 173/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
b e r e n a v ě d o m í,
že počet podpisů voličů na peticích pro volby do Zastupitelstva obce Radětice 2006 činí:
- pro nezávislé kandidáty 8
- pro sdružení nezávislých kandidátů 11
bez hlasování

4. Způsob likvidace stromů napadených kůrovcem – obecní les Paseka
Usnesení č. 174/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
souhlasí
s tím, aby pan Jaroslav Havlát, člen MS Radětice – Stěžov, zajistil pro obec Radětice pokácení napadených stromů
v obecním lese Paseka (brigáda pro MS Radětice – Stěžov), vytažení stromů na přístupovou cestu (náklady za traktor
uhradí obec) a navrhl odběratele, kterému by mohly být stromy prodány. Konečný výběr odběratele provede obec.
Hlasování:
pro: 6

5. Diskuze, interpelace, závěr
- v diskusi se jednalo o možné přístavbě terasy u restaurace v Raděticích

6. Závěr

Jednání ukončila pí Buraltová ve 20,00 hodin.

Ověřovatelé
Josef Š i r l

Jitka B u r a l t o v á
starostka

Zapsala: Jitka Buraltová

Josef

Bálek

