Obec Radotín
Usnesení
z druhého zasedání zastupitelstva obce Radotín
konaného dne 30. ledna 2015

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
ad 1) Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že trvají níže uvedené úkoly:
bod č. 8 - z 10. zasedání - beseda s lékařem - trvá
ad 4) odsouhlasení pohledávky pana Milana Hradila, kterou eviduje vůči obci k datu 31. 12.
2014 ve výši 200.0000,- Kč.
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ad 2) záměr prodeje nebytových prostor - garáží užívaných za účelem parkování vozidel,
nacházejících se na parcele 120/1, č. popisné 66 v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou.
ad 3) záměr pronájmu nebytových prostor - garáží užívaných za účelem parkování vozidel
nacházejících se na parcele 12012, č. popisné 67 v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou.
ad 4) žádost pana Milana Hradila o vyrovnání závazku ze dne 30. 1. 2015. Byla uzavřena
ústní dohoda na proplacení pouze kameniva na zpevnění pozemku před garážemi (viz
příloha - faktura č. 281544). Zbývající část žádosti nebyla ZO akceptována
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ad 2) písemnou žádost o odkup garáží podal pan Milan Hradil. Žádost byla odsouhlasena ZO
v souladu se zveřejněným záměrem. Cena stavební parcely č. 120/1, jejíž součástí je
nemovitost (stavba) č. popis. 66, činí 205.000,- Kč. Veškeré náklady na řízení hradí
kupující. ZO odsouhlasilo pověření starosty k podpisu smlouvy. (odsouhlaseno 7 hlasů
pro)
ad 3) písemné žádosti o pronájem garáží, které podali p. Petra Masařová a p. Jiří Baštinec.
Žádosti obou zájemců byly odsouhlaseny ZO v souladu se zveřejněným záměrem.
Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou se smluvním
nájmem 1.000,- Kč/měsíc za dvojgaráž od 1. 2. 2015. ZO odsouhlasilo pověření starosty
podpisem smluv. (Odsouhlaseno 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování).
ad 4) proplacení kameníva na zpevnění pozemku před garážemi na základě písemné žádosti
pana Milana Hradila, která byla řešena dohodou (viz příloha - faktura č. 281544).
(Odsouhlaseno 6 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování)

ad 5) jednohlasně usnesení, které je přílohou tohoto zápisu ze zasedání (6 hlasů pro)
V Radotíně:
Zapsala:

30. ledna 2015
Ing. Růžena Caletková

Správnost ověřil:

Zdeněk Adam
Mgr.Jana ZdráhalOV/.va~
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Ing. Růžena Caletková - místostarosta
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