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005 zapsal dne: 20.12.2012 / 20:36 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Skala M., Dostal T., Stuchlíková K., Rejthar I.
Zápis:

Zasedání konané dne 20.12.2012 zahájila v 18.15 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1. Ověření zápisu
2. Žádost p. Schillera D. (dotace ČOV)
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011591/001
5. ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5
6. Provizorní rozpočet na r. 2013
7. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce
8. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 229/8 do majetku obce
9. Požární řád obce Radovesnice I – obecně závazná vyhláška č. 2/2012
10. Inventarizační komise pro r. 2012
11. Ave – dodatky smluv pro rok 2013
12. Výplata mezd za 12/2011
13. Usnesení
14. Závěr
1.

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

2.

Žádost p. Schillera D. (dotace ČOV)
Pan David Schiller požádal ZO o zahrnutí žádosti o dotaci na ČOV do rozpočtu r. 2013 pro jeho
osobu.
ZO tomuto požadavku nevyhovělo. Konstatovalo, že prozatím dotace na ČOV obec přidělovat nebude
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Pan Schiller dále konstatoval, že to považuje vůči sobě za nespravedlivé. Dále prohlásil,
že starostka obce postupovala v rozporu se zákonem o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., když hlasovala
na zasedání ZO dne 15.12.2011 pro přidělení dotace na ČOV pro svou dceru Duškovou T.
Starostka mu odpověděla, že ve střetu zájmu nebyla.
(V roce 2011 bylo v rozpočtu obce na dotace ČOV vyčleněno 100.000,- Kč, přičemž výše 1 dotace činí
25.000,- Kč, zároveň byly podány 4 žádosti o dotaci na dotaci ČOV, kterým bylo vyhověno)

3.

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

4.

ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011591/001
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu. Povinným z VB je obec Radovesnice I
a oprávněným z VB je ČEZ.

5.

ČEZ – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5
ZO projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu. Povinným z VB je obec Radovesnice I
a oprávněným z VB je ČEZ.

6.

Provizorní rozpočet na r. 2013
ZO projednalo a schválilo provizorní rozpočet na r. 2012, kdy čerpání bude až do schválení
rozpočtu ve výši 1/12 roku předcházejícího.

7.

Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce
ZO se seznámilo s dílčím přezkoumáním hospodaření obce a bere ho na vědomí.

8.

Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 229/8 do majetku obce
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 229/8 v k.ú. Radovesnice I do majetku obce.

9.

Požární řád obce Radovesnice I - obecně závazná vyhláška č. 2/2012
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se vydává požární řád obce
Radovesnice I

10.

Inventarizační komise pro r. 2012
ZO schválilo jmenování inventarizační komise.

11.

Ave – dodatky smluv pro rok 2013
ZO schválilo dodatky smluv pro r. 2013

12.

Výplata mezd za 12/2011
ZO schválilo, že částka na výplatu mezd na měsíc prosinec 2012 bude převedena
do rozpočtu r. 2013.

13.

Usnesení
Návrh usnesení:

31/12 - ZO schvaluje zahrnutí dotace na ČOV pro p. Schillera D. do rozpočtu r. 2013
hlasování: 0-7-0
(pro-proti-zdržel se)
usnesení nebylo schváleno
32/12 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4
hlasování: 7-0-0
schváleno
33/12 – ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011591/001,
kde povinným z VB je obec Radovesnice I a oprávněným z VB je ČEZ.
hlasování: 7-0-0
schváleno
34/12 - ZO schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6004545/5,
kde povinným z VB je obec Radovesnice I a oprávněným z VB je ČEZ.
hlasování: 7-0-0
schváleno
35/12 – ZO schvaluje provizorní rozpočet pro r. 2013
hlasování: 7-0-0
schváleno

36/12 - ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 229/8 v k.ú. Radovesnice I
do majetku obce.
hlasování: 7-0-0
schváleno
37/12 - ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se vydává požární řád obce
Radovesnice I
hlasování: 7-0-0
schváleno

38/12 - ZO schválilo jmenování inventarizační komise
hlasování: 6-0-1
schváleno

(Rejtharová P., Semotamová K., Dušková D.)

39/12 - ZO schválilo dodatky smluv s firmou AVE pro r. 2013
hlasování: 7-0-0
schváleno
40/12 ZO schválilo, že částka na výplatu mezd za 12/2012 bude převedena do rozpočtu r. 2013
hlasování: 7-0-0
schváleno

14. Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 21.15 hod.

Starostka obce Danuše Dušková

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

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

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

Zápis ověřil: p. Jandák M.

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

p. Skala M.

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