Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 10.11.2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Radhostice
Přítomni: Ing Jan Kofroň, Alena Růžičková, Jaroslav Kutheil, Pavlína Falářová, Ivana Novotná a
hosté
Zasedání zastupitelstva obce /dále jen ZO/ je usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení
schválení programu
kontrola usnesení ZO ze zasedání ZO 22.9.2021
rozpočtová opatření 8/2021
schválení výběru dodavatele na Stavební úpravy hasičárny v Radhosticích
různé
diskuze

K bodu 1.
Zasedání zahájil starosta obce, konstatoval, že veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno dle zákona,
pozvánka byla vyvěšena. Konstatoval, že je zasedání ZO usnášeníschopné ve všech bodech
programu, počet přítomných členů ZO je 5.
Dále konstatoval, že ověřovatelé zápisu zasedání ZO ze dne 22.9.2021 si zápis přečetli a svými
podpisy potvrdili jeho správnost a že nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Ing. Jan Kofroň
Ověřovatelé zápisu a usnesení: pí. Alena Růžičková, pí. Ivana Novotná
Usnesení č.1: Návrh na ověřovatele a zapisovatele byl přijat
5 x PRO
K bodu 2.
Starosta obce předložil ZO program zasedání. Program byl schválen.
Usnesení č.2: Program byl schválen
5 x PRO
K bodu 3.
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Všechna usnesení jsou plněna nebo probíhá jednání o jednotlivých úkolech. Kontrola usnesení
proběhla.
ZO bere na vědomí
K bodu 4.
Starosta obce vysvětlil důvod pro RO č. 8/2021, které bylo schválené starostou obce.
ZO bere na vědomí.

K bodu 5.
Starosta obce seznámil ZO s výběrem dodavatele stavebních prací na akci Stavební úpravy
hasičárny Radhostice č.p.20. S nabídkou se přihlásily tyto oslovené firmy:
1. Václav Had, Zdíkov
2. Rynostav Sušice
3. Stavoj Čkyně
Nejnižší nabídku předložila firma Václav Had, Zdíkov. Podle Směrnice o zadávání veřejných
zakázek vybral starosta firmu Václav Had, Zdíkov.
Usnesení č.3: ZO schvaluje výběr firmy Václav Had jako dodavatele stavebních prací na akci
Stavební úpravy hasičárny Radhostice č.p. 20 a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí
Radhostice a Václavem Hadem.
5 x PRO
K bodu 6.
Různé
a) Místostarostka obce seznámila ZO s odložením Vítání občánků na jaro 2022 z důvodů pandemie.
b) Starosta seznámil ZO s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 4: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč pro Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené a seniory.
5 X PRO
K bodu 7.
Diskuse
Nebyly žádné diskuzní příspěvky.

Starosta obce ukončil schůzi ZO v 20.45 hod.
Zapisovatel:
Ing. Jan Kofroň
Ověřovatel zápisu a usnesení:
Ivana Novotná
Alena Růžičková

…………………………………
Ing. Jan Kofroň
starosta obce

…………………………………..
Alena Růžičková
místostarosta

