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 24. 9. 2008 od 18 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: Jitka Bálková, Milan Spilka
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p. ......
4. Prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p. ......
5. Žádost manželů ...... o uznání vydržení pozemku p. č. 699 v k. ú. a obci Radětice, případně prodej tohoto pozemku
žadatelům.
6. Návrh na pořádání Mikulášské zábavy
7. Krátké zprávy z kroniky obce Radětice
8. Různé, interpelace
9. Diskuse
10. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení č. 81/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 82/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé dva měsíce
Hlasování: pro: 7

3. Prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p......
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 83/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p......
Hlasování:
pro: 0
proti: 7
Návrh nebyl schválen.

4. Prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p......
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 84/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
prodej části pozemků p. č. 225/2, 227/1 a 228/5 v k. ú. a obci Radětice p......
Hlasování: pro: 0
proti: 7
Návrh nebyl schválen.

5. Žádost manželů ......... o uznání vydržení pozemku p. č. 699 v k. ú. a obci Radětice, případně prodej tohoto pozemku
žadatelům.
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 85/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
vydržení, tj. bezplatné převedení do vlastnictví, pozemku p. č. 699 v k. ú. a obci Radětice o výměře 600 m2, a to
manželům ........
Hlasování: pro: 0
proti: 6
zdržel se: 1
Návrh nebyl schválen.
Vzhledem k tomu, že vydržení pozemku nebylo schváleno, vyzvala starostka zastupitele, aby přednesli návrhy kupní
ceny pozemku.
1. návrh: p. Spilka navrhl částku 1 000,- Kč/m2
- pí Buraltová se dotázala, zda jsou žadatelé ochotni za tuto cenu pozemek koupit:
- manželé ....... odpověděli, že ne
Usnesení č. 86/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
prodej pozemku p. č. 699 v k. ú. a obci Radětice o výměře 600 m2, a to manželům ....... za cenu 1 000 Kč/m2
Hlasování: pro: 1
proti: 6
Návrh nebyl schválen.
2. návrh: pí Bálková navrhla částku 25,- Kč/m2
- pí Buraltová se dotázala, zda jsou žadatelé ochotni za tuto cenu pozemek koupit:
- manželé ...... odpověděli, že ano
Usnesení č. 87/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
prodej pozemku p. č. 699 v k. ú. a obci Radětice o výměře 600 m2, a to manželům ...... za cenu 25 Kč/m2
Hlasování: pro: 5
proti: 2
Návrh byl schválen.
6. Návrh na pořádání Mikulášské zábavy
Usnesení č. 88/2008/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
organizaci Mikulášské zábavy v Raděticích dne 6. 12. 2008, a to na náklady obce.
Výše vstupného: 80,- Kč, hudba: skupina Kudrnáči.
Hlavním garantem bude kulturní komise zastupitelstva obce.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

7. Krátké zprávy z kroniky obce Radětice
Kronikář obce pan Oldřich Jarolímek přečetl historii zbývajících radětických domů.

8. Různé, interpelace
9. Diskuze
- Dotaz: M. Pilecký: Proč nebyl schválen prodej pozemků pod rampou?
- Odpověď: pí Buraltová: Zastupitelé zatím nechtějí měnit vzhled celé lokality. Chtějí, aby zůstal zachován stav
uvedený v územním plánu, resp. v 1. změně územního plánu. Po dostavbě všech domů na pozemcích mohou být obecní
pozemky v těsném sousedství pěti stavebních pozemků (jižní směr) nabídnuty k prodeji, aby byl každý pozemek

přiměřeně zvětšen, ale celkový tvar pozemků byl zarovnaný.
- p. Bálek upozornil na možnost použití rampy na opravu auta za předpokladu, že nebude manipulováno s motorovými
oleji. Klíče jsou uloženy v domě čp. 47.
10. Závěr
Jednání ukončila v 18,50 hod. pí Buraltová.

Ověřovatelé
Jitka Bálková, Milan Spilka
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

