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004 zapsal dne: 08.11.2012 / 19:05 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Skala M., Dostal T.
Zápis:

Omluven:

Stuchlíková K., Rejthar I.

Zasedání konané dne 08.11.2012 zahájila v 18.00 hod.
p. Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

starostka obce

1. Ověření zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Obecní byt - informace
4. Kanalizace - informace
5. Poplatek za kom. odpad na r. 2013
6. Vyhláška o odpadu
7. Dotace ČOV
8. Vize obce Radovesnice I na období 2013-2020
9. Usnesení
10. Závěr
1.

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

2.

Rozpočtové opatření č. 3
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.

3.

Obecní byt - informace
Starostka obce podala ZO informaci o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt.
K ukončení nájmu došlo dohodou k 30.9.2012.
ZO rozhodlo, že se obecní byt zatím pronajímat nebude.

4.

Kanalizace - informace
Starostka informovala ZO, že město Kolín prozatím nebude budovat přivaděč kanalizace
Zibohlavy-Kolín. Pro obec z toho plyne, že pokud se tento přivaděč nebude budovat, tak
vlastní výstavba kanalizace v obci Radovesnice I není možná. Zároveň není možné ani požádat
o dotaci na kanalizaci, protože v případě přidělení dotace by bylo nutno stavbu kanalizace
uskutečnit.

5.

Poplatek za kom. odpad na r. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo novou výši poplatku za kom. odpad, a to
částku 650,- Kč na osobu /rekreační objekt. Ke zvýšení částky bylo přistoupeno z důvodu dlouhodobého
doplácení obce na likvidaci odpadu, dále se pro rok 2013 počítá se zvýšením platby DPH.

6.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZO po projednání schválilo výše uvedenou vyhlášku.

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 nesouhlasí s přidělením dotace na ČOV.

8.

Vize obce Radovesnice I na období 2013-2020

ZO odsouhlasilo po projednání výše uvedený dokument.

9.

Usnesení
Návrh usnesení:

26/12 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3
hlasování: 5-0-0
(pro-proti-zdržel se)
schváleno
27/12 - ZO schválilo, že se obecní byt zatím nebude pronajímat.
hlasování: 5-0-0
schváleno
28/12 – ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
hlasování: 5-0-0
schváleno
29/12 - Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení dotace na ČOV p. Davidu Schillerovi
hlasování: 0-5-0
usnesení nebylo schváleno
30/12 – ZO schvaluje Vizi obce Radovesnice I na období 2013-2020
hlasování: 5-0-0
schváleno

10. 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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