Zápis z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Radětice 17. 6. 2009 od 18 h.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: pp. Jitka Bálková, Josef Širl
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Oprava potrubí z přepadu obecní požární nádrže na pozemcích p. č. 230/2, 230/10 a 230/11 v k. ú. a obci Radětice
4. Montáž přístřešku k budově čp. 27 v obci Radětice
5. Různé, interpelace
6. Diskuse
7. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení č. 115/2009/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. 116/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé období
Hlasování: pro: 7

3. Oprava potrubí z přepadu obecní požární nádrže na pozemcích p. č. 230/2, 230/10 a 230/11 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 117/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
I. k o n s t a t u j e ,
že technický stav potrubí vedoucího z přepadu obecní požární nádrže (pozemek p. č. 36) je na pozemcích p. č. 230/2, 10 a 11 v k. ú. a
obci Radětice nevyhovující a vzhledem ke stále častějším přívalovým dešťům a bouřkám je nutné toto odvodnění udržovat
v provozuschopném stavu, aby nebyly způsobeny škody na majetku osob
II. s c h v a l u j e
opravu tohoto potrubí následujícím způsobem: obec zakoupí trubky, zajistí písek na podsypání trubek, uhradí zemní práce (bagr);
Ing. Zdeněk Flíček a p. Luboš Burian (vlastníci dotčených pozemků) pomohou při ukládání a zasypání trubek a dle jejich prohlášení
strpí na svých pozemcích p. č. 230/2, 10 a 11 v k. ú. a obci Radětice existenci tohoto podzemního vedení a strpí provádění
údržbových prací. Celkové náklady: do 130 tis. Kč.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
4. Montáž přístřešku k budově čp. 27 v obci Radětice
Usnesení č. 118/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) montáž přístřešku k budově čp. 27 v obci Radětice (zadní část budovy – od požární nádrže)
2) dodavatele této práce, a to firmu Truhlářství Milan Spilka, Dolní Hbity 93, IČO 64759393, v ceně 61 993,- Kč dle cenové nabídky
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
5. Různé, interpelace
6. Diskuze
7. Závěr
Jednání ukončila v 18,30 hod. pí Buraltová.
Ověřovatelé: Jitka Bálková, Josef Širl

Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

