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002 zapsal dne: 14.06.2012 / 20:06 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Skala M., Dostal T.,
Rejthar I., Stuchlíková K.
Zápis:

Zasedání konané dne 14.6.2011 zahájila v 18.00 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1. Ověření zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Radovesnice I
4. Audit a závěrečný účet obce za r. 2011
5. Převod výsledku hospodaření za r. 2011
6. Nákup traktůrku + dar od SDH Radovesnice I
7. Dotace ČOV
8. Kanalizace - informace
9. Usnesení
10. Závěr
1.

Ověření zápisu
ZO odsouhlasilo, že kontrolu tohoto zápisu provede Stuchlíková K.
a Skala M.

2.

Rozpočtové opatření č. 1
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1.

3.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Radovesnice I
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 100/23 a st.p.č. 223 v k.ú.
Radovesnice I, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Radovesnice I za celkovou cenu
14.400,- Kč.

4.

Audit a závěrečný účet obce za r. 2011
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Radovesnice I
za r. 2011. Společně s auditem ho schvaluje s výhradou.
Závěrečný účet a závěr auditu byl vyvěšen.

5.

Převod výsledku hospodaření za r. 2011
ZO odsouhlasilo převod výsledku hospodaření za r. 2011

6.

Nákup traktůrku + dar od SDH Radovesnice I
ZO souhlasí s přijetím daru od SDH Radovesnice I ve výši 35.000,- Kč. Tento peněžní dar využije
na nákup traktůrku v ceně cca 44.000,- Kč.

7.

Dotace ČOV
ZO obdrželo žádost p. Davida Schillera o přidělení dotace na ČOV. ZO konstatuje, že pro r. 2012
nebyly v rozpočtu obce na dotace vyhrazeny žádné finanční prostředky (mimo převodu částky 25.000,Kč z r. 2011 pro p. Bártu). ZO rozhodlo, že v r. 2012 se dotace na ČOV přidělovat nebudou.

8.

Kanalizace – informace
Starostka podala ZO informaci ohledně výstavby kanalizace v obci. Konstatovala, že Město Kolín
přivaděč, do kterého se má obec Radovesnice I s kanalizací napojit, zřejmě letos realizovat nebude.
Z tohoto důvodu nebude zřejmě možné zahájit stavbu kanalizace ani v obci Radovesnice I.

9.

Usnesení
Návrh usnesení:

11/12 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1
hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
schváleno
12/12 - ZO schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 100/23 a st.p.č. 223 v k.ú.
Radovesnice I, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Radovesnice I za celkovou
cenu 14.400,- Kč.
hlasování: 7-0-0
schváleno
13/12 - ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Radovesnice I
za r. 2011. Společně s auditem ho schvaluje s výhradou
hlasování: 7-0-0
schváleno
14/12 - ZO souhlasí s převodem výsledku hospodaření za r. 2011
hlasování: 7-0-0
schváleno
15/12 - ZO schválilo přijetí daru od SDH Radovesnice I ve výši 35.000,- Kč
hlasování: 7-0-0
schváleno
16/11 - ZO schválilo využití darované částky ve výši 35.000,- Kč na
44.000,- Kč
hlasování: 7-0-0
schváleno

nákup traktůrku v ceně cca

17/2012 – ZO schvaluje přidělování dotací na ČOV v r. 2012
hlasování: 0-7-0
usnesení nebylo schváleno
18/2012 – ZO schvaluje dotaci na ČOV p. Davidu Schillerovi
hlasování: 0-7-0
usnesení nebylo schváleno

10. Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 22.30 hod.

Starostka obce Danuše Dušková

.........................

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

.........................

Zápis ověřil: p. Stuchlíková K.

.........................

p. Skala M.

.........................
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