Obec Radotín
Usnesení
z osmého zasedání zastupitelstva obce Radotín
konaného dne 30. června 2015

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
ad 1) Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že trvají níže uvedené úkoly:
bod č. 5 - z 5. zasedání (trvá)- možnostech řešení opravy střechy nad hasičskou zbojnicí.
Starosta doporučil v dané záležitosti svolat veřejnou schůzi občanů s možností se k dané
otázce vyjádřit (termín říjen 2015)
bod č. 3 - z 6.zasedání (trvá) - starosta oslovil p. Jiřího Baštince ml. a požádal ho o
vedení kroniky - p. Baštinec odmítl- nabídka na funkci kronikáře bude vyvěšena na
stránkách obce
bod 3 - ze 7. zasedání (trvá) - bylo požádáno o kolaudační řízení, požádáno o vydání
provozního řádu, zjištěna projektová závada, která je řešena se stavební firmou
bod 3 - ze 7. zasedání (trvá) - zahájeno správní řízení ve věci zrušení údaje o místu
trvalého bydliště pana Jaroslava Koláčka.
bod 3 - ze 7. zasedání (trvá) - starosta informovalo výsledcích jednání se Střední
lesnickou školu v Hranicích ve věci výsadby Štěrbice. Doporučil uskutečnit brigádu ve
Štěrbici za účelem jejího vyčištění. Požádal hasiče o spolupráci
bod 3 - ze 7. zasedání (trvá) - starosta požádal p. Adama, aby zajistil zabudování
sirény na hasičské zbrojnici
ad 3) poděkování starosty družstvu za úspěšnou reprezentaci obce a dobré umístění při akci
Mikroregionu Záhoří - Bečva
ad 3) informaci starosty, že vyhořelo po zásahu bleskem zvonění v kapli. Náklady
na opravu se předpokládají ve výši cca 20.000,- Kč. Při této příležitosti bude provedena
výměna motoru za vyšší výkon. Doporučil navýšení pojistky.
ad 3) informaci starosty o zítřejším jednání v Soběchlebích na faře ve věci řešení vytěženého
farského dřeva ve Štěrbici
ad 3) informaci o zítřejším plánovaném geodetické zaměření pozemku u Páralového
ad3)) informaci starosty o pozdějším termínu ukončení prací na výstavbě biologických
rybníků. Za pozdní předání stavebního díla bude vyčištěn rybník ve Štěrbici.
ad 3) informaci starosty o výpovědi p. Baštince z pronájmu garáže.
ad 3) Příští zasedání ZO se uskuteční v září
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ad 1) žádost pana Milan Divina ve věci odkupu obecního pozemku.
ad 3) vyřazení zastaralého drobného hmotného majetku obce (hasiči i na obci)
Zastupitelstvo obce s c h v á I i I o:
ad 1) projednalo žádost pana Milan Divina ve věci odkupu obecního pozemku a
doporučilo obecní pozemek (cestu) zpevnit, tak aby panu Divinovi to umožňovalo
výjezd, s tím, že na materiálových nákladech se bude spolupodílet obec. Dále doporučilo
částečnou směnu obecního pozemku za stávající soukromý pozemek p. Diviny, který

zasahuje do cesty. (odsouhlaseno 6 hlasů pro)
ad 2) umístit vývěsní tabule na začátku a konci obce s nápisem zákaz podomního prodeje.
Tabule budou umístěny tak, aby nepoutaly pozornost řidičů. (odsouhlaseno 6 hlasů pro)
ad 3) 50%-tní finanční spoluúčast na nákladech spojených s geodetickým zaměřením
pozemků u Páralového se Správou silnic. (odsouhlaseno 6 hlasů pro)
ad 4) jednohlasně usnesení, které je přílohou tohoto zápisu ze zasedání (6 hlasů pro)

V Radotíně:
Zapsala:

30. června 2015
Ing. Růžena Caletková

Správnost ověřil:

Zd. Adam
Mgr. JanaZdráhalová
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Ing. Růžena Caletková - místo starosta
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Ing. Antonín Dolák - starost
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