Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 15. 4. 2015
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Ing. Zdeněk Brožek, Jan König DiS., Mgr. Milena Kašová, Miroslava
Knoblochová, Ing. Olga Kudrnáčová, Josef Prokůpek, Radek Svoboda, Jiří
Šírek, Jan Šťastný
– zastupitelstvo je usnášení schopné
Ustanovení zapisovatele: Ing. Zdeněk Brožek
Ustanovení ověřovatelů zápisu: Josef Prokůpek, Jiří Šírek
Zasedání bylo zahájeno starostou Janem Königem, DiS. ve 20:00 hodin s tímto
návrhem programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení z minulých zasedání
Odkoupení pozemku s garáží od manželů Drbohlavových
Příspěvek na provoz letních turistických autobusů
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Diskuse, usnesení, závěr

Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
Všechny body usnesení z minulého zasedání jsou průběžně plněny resp.
splněny
2) Odkoupení pozemku s garáží od manželů Drbohlavových
V souvislosti se zamýšlenou stavbou chodníku podél silnice III. tř. č. 2828
od obecního úřadu k Pecišti a zároveň řešením nebezpečného výjezdu
z místní komunikace u Rýzlů, obec využila možnost odkoupení přilehlého
pozemku st. č. 42 včetně objektu garáže v k .ú. Lestkov p. Koz. od manželů
Drbohlavových. Jedná se o zděnou garáž, na které bylo v roce 2014
provedeno položení nové krytiny. Předmětná garáž bude obcí využívána ke
garážování dopravní techniky. Přilehlý pozemek bude využit jednak pro
umístění plánovaného chodníku a rovněž pro rozšíření a zpřehlednění
výjezdu z obecní komunikace p. č. 1146/1 na silnici III. tř. č. 2828.
Předmětem Kupní smlouvy mezi manželi Drbohlavovými (jako prodávající)
a Obcí Radostná pod Kozákovem (jako kupující), je pozemek st. č. 42 o
výměře 101 m2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, obec Radostná pod
Kozákovem, včetně součástí tj. stavby bez čp. – garáže, za oboustranně

dohodnutou kupní cenu 65 000 Kč, slovy: šedesátpěttisíckorunčeských.
Obec Radostná pod Kozákovem rovněž uhradí výdaje s odkoupením
nemovitosti spojené.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Kupní smlouvu
s manželi Drbohlavovými na odkoupení pozemku st. č. 42 o výměře 101 m2
v k. ú. Lestkov pod Kozákovem včetně garáže za oboustranně dohodnutou
cenu 65 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Příspěvek na letní turistické autobusy
Mikroregion Český ráj, který zajišťuje administraci, organizaci a propagaci
provozu 5 linek turistických autobusů v Českém ráji, žádá o poskytnutí
příspěvku pro sezonu roku 2015 ve výši 3 000 Kč. Zastupitelstvo obce
žádost projednalo a s příspěvkem vyjádřilo souhlas.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje příspěvek
Mikroregionu Český ráj na zajištění provozu letních turistických
autobusových linek v Českém ráji, ve výši 3 000 Kč
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Rozpočtové opatření č.1/2015
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo navrhované rozpočtové
opatření.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2015 – viz. příloha č.1
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Zasedání bylo ukončeno ve 20:50 hod
Zapsal: Ing.Zdeněk Brožek
Ověřili : Jiří Šírek
Josef Prokůpek
Jan König, DiS.

– starosta

Ing. Zdeněk Brožek

- místostarosta

