Za is
z 11. zasedání Zastupitelstva obce R::dětice dne 30. 11. 2016 od 18 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Šírl,

Marek Žifčik
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednaní, určení ověřovatelů zápisu.
Jednání zahájila & řídila starostka Jitka Buraltová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání byl
ověřen, ověřovateli zápisu z dnešního jednanijmenovala pí Jitku Bálkovoua p. Milana Spilko.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání
Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
Schválení programu jednání
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Prodej pozemku p. č. st. 124 vk. 11 a obcí Radětice
Prodej části pozemku p. č. 680i1 v k. u. a obci Radětice

6. Nařízení inventarizace k 31. 12. 2016, jmenováni inventarizační komise

?. Schválení četnosti odvozu popelnic v r. 201?
8. Termíny zasedání ZO Radětice v roce 201?

9. Schválení rozpočtového provizoria r. 2017 do doby schválení rozpočtu
10. Návrh na uzavření smlouvy o zániku věcného břemene — ČPP Transgas, s. p., a smlouvyo zřízení
věcného břemene - innogy Gas Storage, s. r. 0., na pozemcích p. č. 8280, 847 a 849 v k. u. a obci

Radětice
11. Poskytnutí finančního daru Občanům starším 75 let
12. Krátce z kroniky

13. Různé
14. Diskuze, interpelace
15. Závěr

Usnesení č. 67/2016/20
Zastupitelstvo obce Radětice
s c 11 v a ] uj e
program dnešního zasedání
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

3. Zpráva o činnosti za uplynulé obdo bí

Zprávu o činnosti přednesla J. Buraltová.

4) Prodej pozemku p. č. st. 124 v k. (1. a obci Radětice

P. Milan Spilka ohlásil střet zájmů.
Usnesení č. 68301630
Zastupitelstvo obce Radětice
s c 11 v a l uj e
1. kupní cenu pozemku p. č. st. 124 o výměře 16 m2 vk. u, a obci Radětice ve výši 25,— Kč! m2,

tj. celková cena 400 Kč,

ll. prodej pozemku p. č. st. 124 v k. 11. a obci Radětice manželům _
bytem- do SJM, za podmínky, Že kupující uhradí ] 000,— Kč za podání návrhu na vklad.
Hlasovani:
Návrh byl schválen

pro: 6

zdržel se: 1 (p. Spilka)

5) Prodej části pozemku p. č. 68011 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 691201630

Zastupitelstvo obce Radětice
n e 5 c h v a ] uj e

prodej části pozemku p. &. osou v k. a a obci Radětice paní— bytemHlasování:

pro:

'?

Návrh byl schválen.

Vzhledem k tomu, že prodej nebyl schválen, navrhla paní Buraltová další usneseni týkaj ici se
pronájmu.
Usnesení č. 705201630
Zastupitelstvo obce Radětice
]. n a v r h u j e
pronájem části pozemku p. č. 680f1 v k. ú. a obci Radětice pani_ bytem-

lI.

uk l á d a

starostce zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce a předložit k projednání na další zasedání
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen

6) Nařízení inventarizace k 31- 12. 2016, jmenování inventarizační komise

Usnesení č. 71/2016/20
Zasttmítelstvo obce Radětice
l. n & ř i 2 u j e
provedení inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2016
11. j m e n uj e
inventarizační komisí v tomto složení:
předseda: Václav Sklenář
členové: JosefŠirl, Milan Spilka, Marek Žifčik a účetní Blanka Pecharová

Hlasování:
Návrh byl schválen

pro: 5

zdržel se: 2

?) Schválení četnosti odvozu popelnic v r. 2017
Usnesení č. ?2f'2016f20
Zastupitelstvo obce Radětice
s c 11 v a ! uj e
následující varianty odvozu tuhého komunálního odpadu z Radětic firmou Technické služby města
Příbram v roce 2017:
1. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě ix za 2 týdny
2. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě lxza ! týden
3. tzv. chalupářský tarif— odvoz v létě 1x za 2 týdny
4. jednorázový odvoz za tzv. známky

Hlasování:

pro: 6

zdržel se: ]

Návrh byl schválen.
8) Termíny zasedání ZO Radětice v roce 2017
Usnesení č. ?3f2016ÍZO
Zasttpitelstvo obce Radětice

s c 11 v a l o j e
termíny svých zasedání vroce 2017: 22. 2., I?. 5., 16. 8. a 15. 11. Zasedání se uskuteční vždy ve
středu od 18 hodin v sále v Raděticích.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

9) Schválení rozpočtového provizoria r. 2017 do doby schválení rozpočtu
Usnesení č. 74/2016/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h V a 1 uj e
rozpočtové provizorium pro období do schválení rozpočtu obce Radětice na rok 2017
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

10. Návrh na uzavření smlouvy o zániku věcného břemene — ČPP Transgas, s. p., a smlouvy
o zřízení věcného břemene - innogy Gas Storage, s. r. 0., na pozemcích p. č. 828/1, 847 a 849
v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 75/2016/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v a 1 uj e
1. Smlouvu o zániku věcného břemene uzavřenou mezi obcí Radětice a ČPP Transgas, s.p.,
spočívající vbezplatném zániku věcného břemene, které je obsahem smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 19.11.1999 s právními účinky vkladu dne 29.11.1999 a které je
vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram pod č. j.
V3 5322/1999.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí Radětice a innogy Gas Storage,
s.r.o., IČ: 27892077, spočívající ve zřízení věcného práva pozemkové služebnosti, které
odpovídá právu zřídit a provozovat na částech služebných pozemků podzemní vedení vč.
součástí a příslušenství stavby Podzemního zásobníku plynu Háje, a to v rozsahu ochranného
pásma stanoveného příslušným právním předpisem, jak je uvedeno v geometrických plánech.
Oprávněný je dále oprávněn vstupovat na služebně pozemky při provádění oprav, úprav,
revizí a údržby staveb včetně jejich součástí a příslušenství.
Služebnými pozemkyjsou: p. č. 828/1, 849 a 847 v k. ú. Radětice — elektrický kabel — MV
Palivo. Věcné právo služeb nosti se zřizuje za úplatu 5 843 Kč.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

11. Poskytnutí finančního daru občanům starším 75 let
Usnesení č. 76/2016/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice:
s c h v a 1 uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 700 Kč každému občanu, který má trvalé bydliště v obci Radětice,
p. Milín, a který v roce 2016 dovrší 75 a více let věku.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

12. Krátce z kroniky
Kronikář Oldřich Jarolímek přečetl úryvky z kroniky obce Radětice z roku 1972.

13. Různé

14. Diskuze, interpelace

p. J. Vácha — Vpříštím roce by bylo dobře, kdyby byli všichni občané vpředstihu informováni
o plánování kontrol komína.
p. J. Bálek — Poděkoval všem za organizaci zahájení adventu.

15. Závěr

0 v ě řo v a te lé

Jitka Bálková

v.r.

JitkaBura ltová v. r.
starostka

Zapsala:J. Buraltová

Milan Spilka v.r.

