Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu je
k nahlédnutí na Obecním úřadu Radětice.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Radětice dne 18. 4. 2007
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: Josef Širl, Ondřej Buralt
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Rozpočet obce Radětice na rok 2007
4. Návrh na prodej pozemku p. č. 228/17 v k. ú. Radětice
5. Diskuse, interpelace
6. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení: 34/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování:
pro: 7
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu přednesla pí Buraltová, starostka.
Usnesení: 35/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé období
Hlasování:
pro: 7
3. Rozpočet obce Radětice na rok 2007
Usnesení: 36/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
dle předloženého návrhu rozpočet obce Radětice na rok 2007 jako vyrovnaný
Hlasování:
pro: 7
4. Návrh na prodej pozemku p. č. 228/17 v k. ú. Radětice
Usnesení: 37/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p. č. 228/17, o výměře 983 m2, v k. ú. a obci Radětice
, za cenu 100,- Kč/1 m2, tj. za celkovou
cenu 98 300,- Kč s tím, že kupující přispěje částkou 95 500,- Kč na výstavbu nové komunikace na pozemku p. č. 228/1
v k. ú. a obci Radětice
b) úhradu kupní ceny prostřednictvím stavebního spoření u Čerskomoravské stavební spořitelny
II. s o u h l a s í
s tím, aby kupní smlouvu zpracovala Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské, náklady na vyhotovení kupní
smlouvy hradí kupující
III. s t a no v í
tyto podmínky, které musí být obsaženy v kupní smlouvě:
1) Kupující se zavazuje zahájit výstavbu rodinného domu k trvalému bydlení nejpozději do pěti let ode dne vložení
pozemku na list vlastnictví kupujícího
2) Pokud bude chtít kupující pozemek prodat, musí nejprve pozemek nabídnout obci za cenu, za kterou pozemek od

obce koupil, s tím, že obec mu uhradí veškeré náklady prokazatelně vynaložené.
Hlasování:
pro: 7
5. Diskuze
p. František Beran, preventista PO: seznámil přítomné s povinnostmi, které musí plnit vlastníci nemovitostí v rámci
požární ochrany
p. Bálek: upozornil na možnost odvézt hořlavý neškodný materiál na čarodějnice, nejpozději však do 28. 4. vč.
6. Závěr
Jednání ukončila v 18,45 pí Buraltová.
Ověřo vatelé
Josef Širl, Ondřej Buralt
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Radětice dne 18. 4. 2007 od 18 hod.

