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 31. 10. 2007 od 18 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Širl
Omluven: p. Spilka – z pracovních důvodů
Ověřovatelé: Josef Bálek, Václav Sklenář
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Prodej pozemku p. č. 228/8 v k. ú. a obci Radětice
4. Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
5. Pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
6. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
7. Různé, interpelace
8. Diskuse
9. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení: 55/2007/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 56/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé dva měsíce
Hlasování: pro: 6

3. Prodej pozemku p. č. 228/8 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 57/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
I. prodej pozemku p. č. 228/8 v k. ú. a obci Radětice o výměře 1 493 m2 ................ a ............ , za cenu 100,- Kč/1 m2,
tj. za celkovou cenu 149 300,- Kč s tím, že kupující přispějí částkou 95 500,- Kč na výstavbu nové komunikace na
pozemku p. č. 228/1 v k. ú. a obci Radětice,
II. úhradu kupní ceny a příspěvku na výstavbu komunikace formou úvěru nebo převodem na účet obce
III. tyto další podmínky prodeje:
- předkupní právo obce v případě, že majitelé budou chtít pozemek prodat
- povinnost zahájit stavbu do pěti let, resp. postavit hrubou stavbu
Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro: 6

4. Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 58/2007/ZO:

Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice (cca 40 m2, výměra bude upřesněna při zaměření), a to od
plotu ke stojanu vodní pumpy (v celé délce plotu) ............
Hlasování:
Návrh nebyl schválen.

pro: 0

proti: 6

5. Pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 59/2007/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice (cca 40 m2, výměra bude upřesněna při zaměření), a to od
plotu ke stojanu vodní pumpy (v celé délce plotu) ..............., na dobu 20 let za nájemné ve výši 100,- Kč za rok.
Splatnost nájemného: k 10. lednu v kalendářním roce. Pronajatý pozemek může být oplocen plotem, který nenaruší ráz
daného místa. Na pronajatém pozemku nesmí být postavena žádná jiná stavba. Rozměry pronajatého pozemku budou
vyměřeny za účasti všech členů Zastupitelstva obce Radětice.
Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro: 6

6. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
Pan Jarolímek četl úryvky z kroniky obce Radětice.

7. Různé, interpelace
8. Diskuze

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

Ověřovatelé
Josef Bálek, Václav Sklenář
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

