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 5. 9. 2007 od 18 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: Jitka Bálková, Václav Sklenář
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Prodej části pozemku p. č. 837 v k. ú. a obci Radětice, část Palivo
4. Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
5. Jmenování Jednotky SDH Radětice
6. Žádost SK Pečice o finanční příspěvek
7. Revokace usnesení o prodeji pozemku p. č. 228/8 v k. ú. a obci Radětice
8. Změna výpůjční doby v Obecní knihovně Radětice
9. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
10. Různé, interpelace
11. Diskuse
12. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení: 47/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování:
pro: 7

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 48/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé dva měsíce
Hlasování:
pro: 7
3. Prodej části pozemku p. č. 837 v k. ú. a obci Radětice, část Palivo
Tento bod programu uvedla starostka J. Buraltová, zeptala se přítomného žadatele o koupi pozemku, zda má zájem
vystoupit, on to odmítl.
Usnesení č. 49/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 837 v k. ú. a obci Radětice, část Palivo, od domu čp. 7 až k požární nádrži, vč. studánky
(výměra bude upřesněna při geometrickém zaměření), a to panu ...., bytem ....
Hlasování: pro: 0
proti: 6
zdržel se: 1
Návrh nebyl schválen.
4. Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
Tento bod programu uvedla starostka J. Buraltová. Připomněla, že žadatel má opravdu velmi malý dvůr a žádnou
zahrádku. Proto také vlastně požádal o koupi několika metrů obecního pozemku před svým domem. V diskuzi se
vyjádřili také ostatní zastupitelé. V závěru diskuze starostka navrhla, aby tento bod programu byl odložen na příští
jednání a do té doby bylo s žadatelem vedeno jednání o řešení situace.
Usnesení č. 49/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
souhlasí
s odložením projednání tohoto bodu programu do dalšího jednání zastupitelstva

Hlasování:

pro: 7

5. Jmenování Jednotky SDH Radětice
Složení Jednotky SDH Radětice bylo schváleno již před několika lety a je nutné ho aktualizovat. Návrh předložil výbor
SDH Radětice.
Usnesení č. 50/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
s platností od 5. 9. 2007 Jednotku SDH Radětice v tomto složení:
velitel družstva: Marek Žifčik; strojník: Luboš Pilecký; pomocník strojníka: Přemysl Puchmajer; členové: Aleš Bálek,
Ondřej Buralt, Petr Burian, Jan Flíček, Tomáš Jarolímek, Václav Jarolímek, Martin Pilecký
Hlasování:
pro: 7

6. Žádost SK Pečice o finanční příspěvek
Usnesení č. 51/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500,- Kč pro SK Pečice na úhradu nákladů spojených s organizací slavnostní
akce k výročí založení této organizace v roce 2007
Hlasování: pro: 5
proti: 2
7. Revokace usnesení o prodeji pozemku p. č. 228/8 v k. ú. a obci Radětice
Paní .... žádala o koupi pozemku na stavbu rodinného domku v Raděticích. Dne 30. 5. 2007 byla její žádost projednána
a schválena. Nyní si ale vše rozmyslela a od koupě ustupuje. Oznámila to obci písemně. Z tohoto důvodu je nutné
revokovat usnesení.
Usnesení č. 52/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
I.
revokuje
své usnesení č. 40/2007/ZO z 30. 5. 2007
II. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 228/8 o výměře 1 439 m2 v k. ú. a obci Radětice paní .... , bytem ....
Hlasování:
pro: 7

8. Změna výpůjční doby v Obecní knihovně Radětice
Usnesení č. 53/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
změnu výpůjční doby Obecní knihovny Radětice, a to v neděli od 13 do 15 hodin s platností od 9. 9. 2007.
Hlasování:
pro: 7

9. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
Před několika týdny navrhl pan Jarolímek, že by mohl na každém jednání zastupitelstva přečíst krátké zprávy z kroniky
naší obce. První informaci si připravil již na dnešní jednání.
Usnesení č. 54/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
informaci kronikáře obce Radětice pana Oldřicha Jarolímka o událostech, které se v naší obci staly před 60 lety
10. Různé, interpelace
-

11.
Diskuze
pí Dana Štěpánková, Radětice 36: Komu patří pole, které sousedí s její zahradou. Toto pole je neudržované a plevel
zasahuje i na její zahradu.
Odpověděla pí J. Buraltová: podíváme se do katastru nemovitostí, zjistíme vlastníka a poté ho vyzveme, aby zajistil
nápravu

12. Závěr
Jednání ukončila v 18,50 hod. pí Buraltová.

Podpisy:
Ověřovatelé: Jitka Bálková, Václav Sklenář
Starostka: Jitka Buraltová
Zapsala: Jitka Buraltová

