Obec Radotín

Usnesení
z druhého zasedání zastupitelstva obce Radotín
konaného dne 3. prosince 2014

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
ad 1) Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že trvají níže uvedené úkoly:
bod 8 - z 10. zasedání - beseda s lékařem - trvá
ad 2) informaci starosty obce o plánovaném rozpočtovém výhledu na období 2015 - 2017.
V roce 2015 se předpokládá cca 15% nárůst a následně 10% nárůst.
ad 3) informaci o výsledcích předběžného auditu, který proběl 28. 11. 201. Byla provedena
kontrola dokladů za období 1. - 10. 2014. Nebyly zjištěny žádné nedostatky
ad 9) připomínku p. Hradilové, která vyzvala k zajištění stavebního dozoru při výstavbě
biologických rybníků. Požadavek je, aby stavební dozor byl z oblasti
vodohospodářských staveb a hájil zájmy obce. Starosta podá informaci na příštím
zasedání
ad 9) informaci i Mikulášské nadílce společně s rozsvěcováním vánočního stromu, která se
uskuteční v sobotu 6. 12.2014 v 16:00 hod. Program bude doplněn o vystoupení
lidového souboru Maleníček
ad 9) informaci o konání výjezdního zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční dne
12. 12.2014 v 18:00 v Týně nad Bečvou
ad 9) poděkování starosty organizátorům akce Poznej Radotín a jeho okolí
ad 9) informaci o konání tradičního Vánočního utkání v nohejbalu, které se uskuteční dne 31.
12.2014
č.

Zastupitelstvo obce pro i e d na I o :
ad 5) návrh na otevření úvěrového rámce ve výši 500 tis. Kč Jednáním v KB a zjištěním
podmínek pro otevření úvěrového rámce byla pověřena Ing. Caletková, která podá na
příštím zasedání informaci
ad 9) vyzvat doporučeným dopisem k zahájení stavby Ing. Černého a Kybusovy
ad 9)
projednalo změnu termínu zasedání obecního zastupitelstva, a to vždy první úterý
v měsíci. (7 pro)
ad 9) projednalo vyzvat firmu, která zajistí vytěžení dřeva ajeho odprodej. Bylo doporučeno
oslovit firmu Klobouckou lesní, s. r. o.

za

Zastupitelstvo obce

s c h v á I i I o:

ad 4) pověření starosty ke schválení rozpočtového opatření a dotací v plné výši (7 hlasů pro).
ad 6) V důsledku změny nástupnické organizace (ze SMP Net s.r.o. na RWE GasNet s. r. o.)
novou smlouvu a podpisem pověřilo starostu obce (7 pro)
ad 7) rozpočtové provizorium na rok 2015 ve výši 1/12 upraveného rozpočtu roku 2014 (viz.
bod 8 tohoto zápisu) na každý měsíc až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015.
Rozpočtové provizorium na rok 2015 bylo odsouhlaseno jednohl. (7 hlasů pro)

ad 8) změnu rozpočtu na rok 2014 v souladu s přílohou (jednohlasně -7 hlasů pro)
ad 9)
odsouhlasilo změnu termínu zasedání obecního zastupitelstva, a to vždy první úterý
v měsíci (7 pro)
ad 10) jednohlasně usnesení, které je přílohou tohoto zápisu ze zasedání (7 hlasů pro)

za

V Radotíně:
Zapsala:

3. 12. 2014
Ing. Růžena Caletková

Správnost ověřil:

Zdeněk Adam ~
Mgr. Jana Zdráhalov/
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