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 16. 4. 2008
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Spilka, Širl
Omluven: p. Sklenář (pracovní neschopnost)
Host: Ing. Jaromír Volný, senátor za volební obvod Příbram
Ověřovatelé: Josef Širl, Jitka Bálková
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Výběr nájemce nebytových prostor v prodejně v Raděticích
4. Návrh na zakoupení sportovních dresů členům SDH Radětice
5. Návrh řešení situace v obecním lese Stráž
6. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
7. Různé, interpelace
8. Diskuse
9. Závěr

1. Návrh programu
Usnesení č. 70/2008/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. 71/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé dva měsíce
Hlasování:

pro: 6

3. Výběr nájemce nebytových prostor v prodejně v Raděticích
Starostka J. Buraltová představila přítomným oba žadatele o pronájem obchodu:
- firmu POGRR zastupuje p. Pohan, druhý žadatel p. Budějský je přítomen osobně
- starostka dala hlasovat o možnosti obou žadatelů vystoupit veřejně a představit všem svůj podnikatelský záměr
v obchodě (pro: 6).
- po vystoupení obou pánů bylo přistoupeno k hlasování:
Usnesení č. 72/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
pronájem nebytových prostor v prodejně v Raděticích 11 firmě POGRR, s. r. o., Příbram za nájemné ve výši 1,- Kč
měsíčně, a to od 1. 5. 2008. Náklady za energie bude platit nájemce.
Hlasování: pro: 2
proti: 4
Návrh nebyl schválen, proto bylo přistoupeno k hlasování o druhém zájemci.

Usnesení č. 73/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
pronájem nebytových prostor v prodejně v Raděticích 11 panu Jaroslavu Budějskému, bytem ....., za nájemné ve výši 4
000,- Kč měsíčně, a to od 1. 5. 2008. Náklady za energie bude platit nájemce.
Hlasování: pro: 4
Návrh byl schválen.

proti: 2

4. Návrh na zakoupení sportovních dresů členům SDH Radětice
Usnesení č. 74/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
nákup osmi kusů nových dresů pro hasiče SDH Radětice v celkové hodnotě cca 4 000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

5. Návrh řešení situace v obecním lese Stráž
Usnesení č. 75/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
1) pokácení stromů napadených broukem kůrovcem v lese Stráž
2) prodej těchto stromů na pilu
3) výsadbu mladých stromků v této lokalitě
4) pana Jaroslava Havláta, bytem ......, jako dodavatele lesnických prací k provedení výše uvedených úkolů
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

6. „Stalo se před 60 lety“ – krátké zprávy z kroniky obce Radětice
Kronikář obce pan Oldřich Jarolímek přečetl události, které se odehrály v naší obci v roce 1950.

7. Různé, interpelace
8. Diskuze
- p. Bálek: obec svolává brigády do Stráže, mohou přijít nejen hasiči a myslivci, ale i ostatní občané
- Ing. Volný pozdravil přítomné a krátce pohovořil o své práci v senátu
9. Závěr
Jednání ukončila v 19,50 hod. pí Buraltová.

Ověřovatelé
Josef Širl, Jitka Bálková
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

