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005 zapsal dne: 15.12.2011 / 15:49 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Jandák M., Skala M., Dostal T.
Zápis:

Omluveni: Kreutzerová Z., Stuchlíková K., Rejthar I.
Zasedání konané dne 15.12.2011 zahájila v 18.00 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ověření zápisu
Žádost o pronájem pozemku p.č. 130/2
Rozpočtové opatření obce č. 4
Dotace na ČOV – p. Dušková T.
Dotace na ČOV – p. Bárta
ČS – návrh na prodej akcií
Smlouva o náhradě za omezení užívání silnic
č. 11/02114/KH/Ku/OU
8. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde předmětem smlouvy je uložení
el. kabelu přípojky NN pro stavbu splaškové kanalizace
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008830/2 (B339)
10. VODOS – návrh vodného na r. 2012
11. Provizorní rozpočet na r. 2012
12. Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2013
13. Výběr firmy pro zpracování výběrového řízení na vybudování kanalizace
14. Koupě pozemku p.č. 163/ a 163/211
15. Prodej pozemku p.č. 163/209
16. Rozpočet – navýšení par. 6171 pol. 5021
17. Výplata mezd za 12/2011
18. Usnesení
19. Závěr
1.

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

2.

Žádost o pronájem pozemku p.č. 130/2
Pan Schiller David požádal obec o pronájem části pozemku p.č. 130/2 o výměře cca 250 m2.
ZO souhlasí s vyvěšením záměru o pronájmu části tohoto pozemku na úřední desku.
V případě pronájmu by se jednalo o roční nájemní smlouvu s možností prodloužení.

3.

Rozpočtové opatření obce č. 4
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4.

4.

Dotace na ČOV – p. Dušková T.
ZO schválilo dotaci ve výši 25.000,- Kč na ČOV Duškové Tereze.

5.

Dotace na ČOV – p. Bárta
ZO schválilo dotaci ve výši 25.000,- Kč na ČOV Josefu Bártovi s tím, že platba proběhne v r. 2012.

6.

ČS – návrh na prodej akcií
ZO neschválilo prodej akcií ČS

7.

Smlouva o náhradě za omezení užívání silnic č. 11/02114/KH/Ku/OU
ZO schvaluje výše uvedenou smlouvu.

8.

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde předmětem smlouvy je uložení
el. kabelu přípojky NN pro stavbu splaškové kanalizace
ZO projednalo a schválilo výše uvedené smlouvy.

9.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008830/2 (B339)
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu. Povinným z VB je obec Radovesnice I
a oprávněným z VB je ČEZ.

10.

VODOS – návrh vodného na r. 2012
ZO na základě návrhu firmy VODOS schválilo cenu vodného pro rok 2012.

11.

Provizorní rozpočet na r. 2012
ZO projednalo a schválilo provizorní rozpočet na r. 2012, kdy čerpání bude až do schválení
rozpočtu ve výši 1/12 roku předcházejícího.

12.

Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2013
ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na r. 2012.

13.

Výběr firmy pro zpracování výběrového řízení na vybudování kanalizace
Byly osloveny 3 firmy, které předložily nabídku na zpracování výběrového řízení
na vybudování kanalizace v obci:
1. Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice – 90.000,- Kč včetně DPH
2. VODOS Kolín, Legerova 21, 28002 Kolín 3
- 120.000,- Kč včetně DPH
3. Aleš Jambor AJ – Projekt, Havelcova 70, 280 02 Kolín 3
- 142.000,- Kč včetně DPH
ZO vybralo firmu Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice IČO: 62508822,
protože podala nejnižší nabídku.
Zároveň pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy s uvedenou firmou.

14.

Koupě pozemku p.č. 163/202 a 163/211
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 163/202 v k.ú. Radovesnice I za 1.000,- Kč
a pozemku p.č. 163/211 v k.ú. Radovesnice I za 2.000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smluv.

15.

Prodej pozemku p.č. 163/209
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 163/209 v k.ú. Radovesnice I p. Miloslavu Beňovi za cenu
61.200,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

16.

Rozpočet – navýšení par. 6171 pol. 5021
ZO schvaluje navýšení rozpočtu výše uvedené položky o 31.000,- Kč.

17.

Výplata mezd za 12/2011
ZO schválilo, že částka na výplatu mezd na měsíc prosinec 2011 bude převedena
do rozpočtu r. 2012.

18.

Usnesení

Návrh usnesení:
34/11 - ZO souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. RadovesniceI
hlasování: 4-0-0 (pro-proti-zdržel se)
schváleno
35/11 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4
hlasování: 4-0-0
schváleno
36/11 - ZO schvaluje dotaci na ČOV ve výši 25.000,- Tereze Duškové
hlasování: 4-0-0

schváleno
37/11 - ZO schvaluje dotaci na ČOV ve výši 25.000,- Josefu Bártovi s tím, že
proplacena bude v r. 2012
hlasování: 4-0-0
schváleno
38/11 - ZO nesouhlasí s prodejem akcií České spořitelny
hlasování: 0-4-0
neschváleno
39/11 - ZO schválilo Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnic č. 11/02114/KH/Ku/OU
hlasování: 4-0-0
schváleno
40/11 – ZO schválilo Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde předmětem smlouvy
je uložení el. kabelu přípojky NN pro stavbu splaškové kanalizace
hlasování: 4-0-0
schváleno
41/11 - ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008830/2 (B339), která se týká
zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN 0,4 kV a transformační stanice
na pozemku p.č. 51/1, p.č. 100/13, p.č. 252/16, p.č. 252/17, p.č. 255/2 a p.č. 262
v k.ú. Radovesnice I, kde povinným z věcného břemene je obec a oprávněným z VB je
ČEZ Distribuce, a.s.
hlasování: 4-0-0
schváleno
42/11 – ZO schvaluje vodné pro r. 2012
hlasování: 4-0-0
schváleno
43/11 – ZO schvaluje provizorní rozpočet na r. 2012
hlasování: 4-0-0
schváleno
44/11 – ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2012 – 2013
hlasování: 4-0-0
schváleno
45/11 – ZO schvaluje firmu Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice IČO: 62508822
pro zpracování výběrového řízení na vybudování kanalizace v obci
hlasování: 4-0-0
schváleno
46/11 -ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 163/202 v k.ú. Radovesnice I za 1.000,- Kč
a pozemku p.č. 163/211 v k.ú. Radovesnice I za 2.000,- Kč a zároveň schvaluje uzavření kupních
smluv na tyto pozemky
hlasování: 4-0-0
schváleno
47/11 - ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 163/209 v k.ú. Radovesnice I p. Miloslavu Beňovi za cenu
61.200,- Kč a zároveň schvaluje uzavření kupní smlouvy na tento pozemek
hlasování: 4-0-0
schváleno
48/11 – ZO schvaluje navýšení rozpočtu na par. 6171 pol. 5021
hlasování: 4-0-0
schváleno

o 31.000,- Kč.

49/11 – ZO schválilo, že částka na výplatu mezd za 12/2011 bude převedena do rozpočtu r. 2012

hlasování: 4-0-0
schváleno

19. Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 22.30 hod.

Starostka obce Danuše Dušková

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

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

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

Zápis ověřil: p. Jandák M.

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

p. Skala M.

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