Zápi5
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 9. 8. 2017 od 18 hodin.
Přítomní:
Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Šírl, Marek Žifěik
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů zápisu.
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání byl
ověřen, ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenovala p. Josefa Balka a p. Josefa Širla
2) Schválení programu jednání
1) Zahájení, ověření zápisu z minuléhojednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programujednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště
5) Návrh na prodej části pozemku p. č. 61! l 7 v k. 151. a obci Radětice

6) Změna nájemce v hostinci v Raděticích
?) Krátce z kroniky

8) Různé, diskuze, interpelace
9) Závěr
Usnesení č. 993017330
Zastupitelstvo obce Radětice
s 0 h v al u j e
program dnešního zasedání
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen.

proti:

0

zdržel se:

0

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti přednesla J. Buraltová.

4) Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště
Usnesení č. lOOIZOlWZO
Zastupitelstvo obce Radětice:
]. bere na vědomí
nabídky firem Dětská hřiště František Smitka, Přívětice, a Bonita Group Service, s. r. o, Koráb 131,

na dodávku herních prvků na dětské hřiště v Raděticích v lokalitě Pod Rampou,
II. rozhoduje

o výběru nejvhodnější nabidky tak, že vybírá nabidku společnosti Bonita Group Service, s. r. o.,
Koráb 131, IČO: 2??38?95, za nabídkovou cenu 15? 443 Kč + 21 % DPH, celkem včetně DPH

190 506 Kč.
Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro:

7

proti:

0

zdržel se:

0

5) Návrh na prodej části pozemku p. č. GUI? v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 101f'201?/ZO

Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al uj e
]. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemku p. č. ólfl'? () výměře cca 120 m2
(přesná výměra bude určena novým geometrickým plánem) v k. ú. a obci Radětice, ve výši
25 Kč! nf,

11. prodej tohoto nově vzniklého pozemku lng. Jitce Sklenářové, nar.- bytem _
za podmínek, že kupujici uhradí náklady na zhotovení nového geometrického plánu a uhradí poplatek
za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí .
Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro:

6

proti:

0

zdržel se:

1 (p. Sklenář V.)

6) Změna nájemce v hostinci v Raděticích
Usnesení č. 102/20175'20
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al u j e
]. pronájem nebytových prostor (hostinec — výčep, salonek, kuchyně, WC muži, WC ženy, WC
personál, kotelna v přízemí, sklep na pivo, schodiště, venkovní pergola) v budově č. p. 27 v obci
Radětice budova 'e součásti ozemku p. č. st. Sil v k. ú. Radětice, pani Karle Zittové, bytem

_ IČO: 63967952, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení, za cenu 500 Kč měsíčně za účelem
provozování hostince, a to od |. 9. 20 I ?.

V nájemném nejsou zahrnuty poplatky za služby poskytované pronajímatelem, jako jsou poplatky
za tuhá paliva, elektřinu a za vyvážení jímky odpadních vod. Způsob platby těchto poplatků bude
stanoven v nájemní smlouvě.
Il. odložení povinnosti platit nájem do 30. 1 l. 2017.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

?

proti: 0

zdržel se:

0

7. Krátce z kroniky
Kronikář Oldřich Jarolímek přečetl úryvky z kroniky obce Radětice z roku 1975.

8. Různé, diskuze, interpelace

P. Milan Spilka pozval přítomné na další akci pro děti — Soutěž v chytání ryb. Akce se bude v sobotu
konat 26. 8. 201? na návsi v Raděticích.

9. Závěr

0věřovateIé

Josef Bálek

JitkaBuraltová
Starostka
Zapsala: J. Buraltová

Josef Širl

