Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice
dne 15.9.2014
Přítomni:

Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Ing. František Kubelka, místostarosta

Omluveni:

Anna Dufková, členka zastupitelstva
Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva
Petr Dvořáček, člen zastupitelstva
Věra Svobodová, členka zastupitelstva
Monika Junková, členka zastupitelstva

Přítomní občané:

17 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Pavla Křížová

Ověřovatelé:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Diskuse s Ing. Veselým, stavbyvedoucím kanalizace a ČOV v obci
Zpráva z kontroly finančního výboru č. 1/2014
Zpráva z kontroly kontrolního výboru č. 1/2014
Registrace obce jako plátce DPH od 1.9.2014
Žádost pana S.A. o refundaci sponzorského daru ve výši 11 tis. Kč, který
poskytl Obci Sulice za účelem podpory předškolního zařízení
Darovací smlouva s Obcí Sulice na poskytnutí finančního daru
v souvislosti s provozem Mateřské školy Sluníčko Sulice - Želivec
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících s OS Radějovice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ZEPRIS s.r.o. na stavbu „Radějovice –
kanalizace a ČOV“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Výstavba sítí Kolín, a.s. na stavbu
„Radějovice – vodovod v místní části Olešky“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s VODASERVIS, s.r.o. na obnovu
technologie vodojemů
Studie Metropolitní optické sítě obce
Projekt obnovy a doplnění veřejného osvětlení
Veřejná zakázka malého rozsahu na poskytnutí dlouhodobého úvěru
Informace o podání žádosti v rámci výzvy MŠMT „Výstavba a zřízení
1

mateřské školy v Radějovicích“
16. Různé, diskuse
17. Závěr

Ad 1. Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva v 19:05. Zastupitelstvo
obce se sešlo v počtu 2 osob, bylo počítáno s absencí 2 zastupitelů, v průběhu
24 hodin před zasedáním se další 3 zastupitelé omluvili. Zastupitelstvo nebylo
usnášeníschopné, a proto bylo zasedání zastupitelstva změněno na informační
schůzku s občany, která byla ukončena ve 21:15 hod. Nové zasedání
zastupitelstva bude svoláno, jakmile bude pravděpodobné, že se sejde
zastupitelstvo, které bude usnášeníschopné, tj. v min. v počtu 4 zastupitelů.

Zapsala:

Pavla Křížová

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce Radějovice
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