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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 5/2014 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 

konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hod. 
 

 
Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Radostice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19:00 hodin dosavadní starostkou obce Ing. Jarmilou Kadlecovou (dále jako 
„předsedající). 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování, žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Radostice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 5. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 6) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Bod 2 - Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a mandátovou 
komisi 
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou, ověřovateli zápisu 
pana Jaroslava Kadlčíka a pana Jaroslava Dvořáka, návrhovou komisi pana Michaela 
Ondráška a Petru Matoušovou, mandátovou komisi pana Jiřího Adamce a paní Lenku 
Chrástovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani žádné námitky. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/1 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/2 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje ověřovateli zápisu pana Jaroslava Kadlčíka a pana 
Jaroslava Dvořáka. 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 (Kadlčík Jaroslav) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/3 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje návrhovou komisi pana Michaela Ondráška a Petru 
Matoušovou. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 2014/5/4 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje mandátovou komisi pana Jiřího Adamce a paní 
Lenku Chrástovou. 
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 3 - Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., i volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Radostice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz. příloha č. 7). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
 
Bod 4 - Schválení programu 
Předsedající navrhl, aby byl program dnešního ustavujícího zasedání schválen 
s vypuštěním bodu 14. Volba členů finančního výboru a s vypuštěním bodu 15. Volba 
členů kontrolního výboru. 
 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrhové a mandátní komise 
3. Složení slibu zastupitelů 
4. Schválení programu 
5. Schválení jednacího řádu zasedání 
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění či 

neuvolnění 
7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
8. Volba starosty 
9. Volba místostarosty 
10. Určení finančních pravomocí starosty 
11. Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru 
12. Volba předsedy finančního výboru 
13. Volba předsedy kontrolního výboru 
14. Volba členů finančního výboru 
15. Volba členů kontrolního výboru 
16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
17. Rozpočtové opatření číslo 9 
18. Výběr zhotovitele projektu kanalizace a ČOV Radostice 
19. Příspěvek Charitativní pečovatelské službě Rajhrad 
20. Smlouva Věcné břemeno E.ON – Školní 
21. Různé 
22. Rozprava 
23. Usnesení, závěr 
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Návrh usnesení č. 2014/5/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program ustavujícího zasedání podle přílohy  
č. 1 s tím, že se vypouští body 14. Volba členů finančního výboru a bod 15. Volba členů 
kontrolního výboru. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 5 – Schválení jednacího řádu zasedání 
Předsedající navrhl schválení jednacího řádu dle přílohy č. 2. Návrh jednacího řádu 
obdrželi členové zastupitelstva předem k prostudování.  
 
Návrh usnesení č. 2014/5/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce dle přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 6 – Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
uvolnění či neuvolnění 
Předsedající navrhl, aby všechny funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat 
byly neuvolněné. Nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/7 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, že všechny funkce  budou členové 
zastupitelstva vykonávat jako neuvolněné. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 7 – Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Členka mandátní komise paní Lenka Chrástová navrhla způsob volby starosty a 
místostarosty jako tajnou pomocí hlasovacích lístků. Volen bude napřed starosta, potom 
místostarosta. Pokud v prvním kole nebude kandidát zvolen, budou do dalšího kola 
postupovat dva kandidáti s největším počtem hlasů. Pokud nelze určit dva s největším 
počtem hlasů, volba se opakuje až 5x. Nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, že volba starosty a místostarosty bude tajná 
pomocí hlasovacích lístků. Volí se napřed starosta, potom místostarosta. Pokud v prvním 
kole nebude kandidát zvolen, budou do dalšího kola postupovat dva kandidáti 
s největším počtem hlasů. Pokud nelze určit dva s největším počtem hlasů, volba se 
opakuje až 5x. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 8 – Volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, poté přítomné občany k podávání návrhů na 
funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva Lenka Chrástová navrhla zvolit do 
funkce starosty Jarmilu Kadlecovou. Člen zastupitelstva Jiří Nešpůrek navrhl zvolit do 
funkce starosty Jaroslava Kadlčíka.  
 
Návrh usnesení 2014/5/9 
Zastupitelstvo obce Radostice tajnou volbou zvolilo starostou obce pana Jaroslava 
Kadlčíka počtem 5 hlasů. Čtyři hlasy obdržela paní Jarmila Kadlecová. Hlasovací lístky 
jsou přílohou č. 8. 
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 9 – Volba místostarosty 
Předsedající informoval, že místostarosta bude volen jen jeden. Dále vyzval členy 
zastupitelstva a poté i přítomné občany k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva a nový starosta Jaroslav Kadlčík 
navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jaroslava Dvořáka.  Člen zastupitelstva paní 
Jarmila Kadlecová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Václava Káňu. Paní 
Davidová za přítomné občany navrhla zvolit do funkce místostarosty paní Lenku 
Chrástovou.  Pan Švestka a pan Pištěk za přítomné občany navrhli zvolit do funkce 
místostarosty také pana Jaroslava Dvořáka. Paní Urbanová za přítomné občany navrhla 
zvolit do funkce místostarosty paní Jarmilu Kadlecovou – odmítla. Paní Ondrášková za 
přítomné občany navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Michaela Ondráška – 
odmítl. Pan Martinec za přítomné občany navrhl zvolit do funkce místostarosty pana 
Jiřího Nešpůrka – odmítl. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/10 
Zastupitelstvo obce Radostice tajnou volbou zvolilo místostarostou obce pana Jaroslava 
Dvořáka počtem 5 hlasů. Dva hlasy obdržela paní Lenka Chrástová a dva hlasy obdržel 
pan Václav Káňa. Hlasovací lístky jsou přílohou č. 9. 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhl vypuštění bodu 10. Určení finančních pravomocí starosty 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vypuštění bodu 10. Určení finančních pravomocí 
starosty. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti: 0,  Zdržel se 1 (Václav Káňa) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru 
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 
84 odst. 2 písm. I zákona o obcích). Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí 
být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích) a musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). Členem nemůže být starosta, místostarosta ani účetní obce. 
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/5/12 
Zastupitelstvo obce Radostice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou pětičlenné. 
Výsledek hlasování: Pro: 9,   Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 12 – Volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzval k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byla 
navržena Petra Matoušová, Jarmila Kadlecová a Lenka Chrástová – odmítla. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/13 
Zastupitelstvo obce Radostice volí předsedou finančního výboru Petru Matoušovou. 
Výsledek hlasování: Pro 5,   Proti 0,  Zdrželi se 4 (Kadlecová, Káňa, 
Chrástová, Adamec) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 13 – Volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzval k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl 
navržen Michael Ondrášek a Jarmila Kadlecová – odmítla. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/14 
Zastupitelstvo obce Radostice volí předsedou kontrolního výboru Michaela Ondráška. 
Výsledek hlasování: Pro 6,   Proti 0,  Zdrželi se 3 (Kadlecová, Káňa, 
Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 14 –Volba členů finančního výboru – vypuštěno z programu (viz. bod 4) 
Bod 15 – Volba členů kontrolního výboru – vypuštěno z programu (viz. bod 4) 
 
 
Bod 16 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako 
v minulém období: starosta 14.400,- Kč, místostarosta 8.700,- Kč, předseda výboru 
1.100,- Kč, člen zastupitelstva 950,- Kč. Odměny za funkce se nesčítají. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/15 
Zastupitelstvo obce Radostice stanoví za výkon funkce členům zastupitelstva poskytnutí  
odměny ve stejné výši jako v minulém období: starosta 14.400,- Kč, místostarosta 
8.700,- Kč, předseda výboru 1.100,- Kč, člen zastupitelstva 950,- Kč. Odměny za funkce 
se nesčítají. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 17 – Rozpočtové opatření číslo 9 
Předsedající navrhuje ke schválení rozpočtové opatření č. 9, dle přílohy č. 3. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 9, dle přílohy č. 3. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 1 (Chrástová) 
Usnesení  bylo schváleno. 
 
 
Bod 18 – Výběr zhotovitele projektu kanalizace a ČOV Radostice 
Předsedající informoval přítomné, že na zhotovitele projektu bylo osloveno 8 firem. 
Z doručených nabídek vybrala hodnotící komise ve složení Dvořák Jaroslav, Chrást 
František a Švestka Libor 6 firem, které splňovaly podmínky. Předsedající navrhuje, aby 
byli vyloučeni dva uchazeči, kteří podmínky nesplnili. „Vodárenský rozvoj a výstavba a. 
s.“ a „Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.“, viz.příloha č. 4 „Zpráva o posouzení a 
hodnocení nabídek.“ 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vyloučení dvou uchazečů „Vodárenský rozvoj a 
výstavba a. s.“ a „Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.“, viz.příloha č. 4 „Zpráva o 
posouzení a hodnocení nabídek.“ 
Výsledek hlasování: Pro: 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhl, aby rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky bylo posunuto na 
následující zasedání zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnout o výběru nejlepší nabídky na následujícím 
zasedání zastupitelstva obce. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 1 (Kadlecová),  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 19 – Příspěvek Charitativní pečovatelské službě Rajhrad 
Předsedající předložil žádost o příspěvek na provoz CHPS Rajhrad na rok 2015 ve výši 
2.500,- Kč , viz. příloha č. 10.   
 
Návrh usnesení č. 2014/5/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje příspěvek pro Charitní pečovatelskou službu 
Rajhrad na rok 2015 ve výši 2.500,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 20 – Smlouva Věcné břemeno E.ON – Školní 
Předsedající předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330028022/002, pro E.ON Distribuce, a. s.  viz. příloha č. 5. 
Návrh usnesení č. 2014/5/20 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330028022/002, dle přílohy č. 5. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 21 – Různé 
Urbanová Eva, účetní, navrhla schválit, že starosta může sestavovat rozpočtová opatření 
obce, která následně předloží ke schválení zastupitelstvu obce. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta může sestavovat rozpočtová opatření obce, 
která následně předloží ke schválení zastupitelstvu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 22 - Rozprava 
Paní Kubíková pochválila pracovníky obce, kteří se starají o čistotu obce. 
 
Dále navrhla, aby ke Dni válečných veteránů, 11. listopadu 2014, byla položena kytice 
k pomníku padlých na návsi. 
 
Návrh usnesení č. 2014/5/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kytice ke Dni válečných veteránů do max. částky 
1.000,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 9,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
V rozpravě vystoupila odstupující starostka paní Kadlecová s poděkováním. Dále si vzal 

slovo nastávající starosta pan Kadlčík a poděkoval paní Kadlecové za vykonanou práci. 

 

Předsedající ukončil zasedání ve 20:49 hod. 

Zapsal: Barbora Prokešová 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Jaroslav Kadlčík     Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík 

Jaroslav Dvořák    Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


