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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 9/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 30. 9. 2015, od 19:00 hod. 

 
 

Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Radostice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19:00 hodin starostou obce Ing. Jaroslavem Kadlčíkem (dále jako „předsedající). 
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 21. 9. 2015 
do 30. 9. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 22) 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 a návrhovou komisi  
Předsedající navrhuje určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. Proti tomuto 
návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/1 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování:    
Pro   9   
Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 3 – Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Předsedající navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a pana Libora 
Švestku. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/2 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Lenku 
Chrástovou a pana Libora Švestku. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9  
Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi pana Ing. Michaela Ondráška a paní Ing. 
Jarmilu Kadlecovou. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/3 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi ve složení pana Ing. Michaela 
Ondráška a paní Ing. Jarmilu Kadlecovou.  
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Výsledek hlasování:    
Pro   9   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 4 - Schválení programu 
Předsedající navrhuje, aby byl program dnešního zasedání schválen dle přílohy č. 1. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele 
3. Volba ověřovatelů a návrhové komise 
4. Schválení programu 
5. Kontrola plnění minulého usnesení obce 
6. Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
7. Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5, 6, 7 
8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. č. 

030492/15/OŽP na neinvestiční dotace na hospodaření v lesích 
9. Schválení smlouvy č. 15246024 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
„Likvidace bioodpadů v obci Radostice“ 

10.  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330034838/002 na 
pozemcích parc. č. 512/1,163/24 v k. ú. Radostice 

11.  Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 403/2, 413/7 v k. ú. Radostice 
dle záměru obce ze dne 30. 9. 2013 

12.  Schválení kupních smluv na prodej pozemků p. č. 460/6, 46/7, 461/5, 461/6, 
464/5, 465/5, 468/6, 468/7, 469/3, 469/4, 469/1, 469/2 v k. ú. Radostice dle 
záměru obce ze dne 14. 4. 2014 

13. Schválení vystoupení obce Radostice z „Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko“ 
14. Různé 
15. Rozprava 
16.  Závěr 

 
Návrh usnesení č. 2015/9/4 
Předsedající sdělil, že v bodě 12. došlo k překlepu u parc. č. 46/7 – správně 460/7 a parc. 
č. 468/6 do tohoto bodu nepatří. 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program veřejného zasedání, dle přílohy č. 1 a 
bere na vědomí sdělení předsedajícího. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce 
 

- Usnesení č. 2015/5/7 jedná se o prodej části pozemku manželům 
Rautenkranzovým. Byl zpracován geometrický plán, který manželé 
Rautenkranzovi doručili na OÚ.  V současné době je zveřejněn záměr. 

- Usnesení č. 2015/8/6 koupě pozemku parc. č. 579/37 od paní Šperkové. Smlouva 
byla podepsána vč. vkladu do KN. Splněno. 

- Usnesení č. 2015/8/7 – pověření starosty obce k podpisu smlouvy s vítězným 
uchazečem (JOKA Mor. Krumlov) – dětské hřiště. Smlouva byla podepsána. 
Splněno. 
 

Další body usnesení byly splněny. 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého 
zasedání zastupitelstva obce Radostice. 
 
 
Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
Zastupitelstvo obce se sešlo na pracovních schůzkách ve středu 5. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9. 
2015. Činnost zastupitelstva vychází ze zápisů z těchto schůzek, viz. příloha č. 21. 
Předsedající podrobně seznámil přítomné s těmito zápisy. 
 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od 
posledního zasedání zastupitelstva obce Radostice. 
 
 
Bod 7 – Schválení rozpočtových opatření č. 4, 5, 6, 7 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 4 za rok 
2015, dle přílohy č. 2. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 5 za rok 
2015, dle přílohy č. 3. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. Příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 6 za rok 
2015, dle přílohy č. 4. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/7 
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Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. Příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 7 za rok 
2015, dle přílohy č. 5. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/9/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. Příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 8 – Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
ag. č. 030492/15/OŽP na neinvestiční dotace na hospodaření v lesích 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. č. 030492/15/OŽP na neinvestiční dotace na 
hospodaření v lesích. Příloha č. 6. 
Návrh usnesení č. 2015/9/9 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ag. č. 030492/15/OŽP na neinvestiční dotace na hospodaření 
v lesích a pověřuje starostu jejím podpisem. Příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 9 – Schválení smlouvy č. 15246024 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
„Likvidace bioodpadů v obci Radostice“ 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu č. 15246024 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí „Likvidace bioodpadů v obci Radostice“. Příloha č. 7. 
Návrh usnesení č. 2015/9/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu č. 15246024 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
„Likvidace bioodpadů v obci Radostice“ a pověřuje starostu jejím podpisem.  Příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 10 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330034838/002 
na pozemcích parc. č. 512/1, 163/24 v k. ú. Radostice 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. H0-014330034838/002 na pozemcích parc. č. 512/1, 163/24 v k. ú. 
Radostice. Příloha č. 8. 
Návrh usnesení č. 2015/9/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. H0-
014330034838/002 na pozemcích parc. č. 512/1, 163/24 v k. ú. Radostice a pověřuje 
starostu jejím podpisem. Příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 403/2, 413/7 v k. ú. 
Radostice dle záměru obce ze dne 30. 9. 2013 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení kupní smlouvu na prodej 
pozemku p. č. 403/2, 413/7 v k. ú. Radostice dle záměru obce ze dne 30. 9. 2013, za cenu 
250,- Kč/m2. Příloha č. 9. 
Návrh usnesení č. 2015/9/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 403/2, 
413/7 v k. ú. Radostice dle záměru obce ze dne 30. 9. 2013, za cenu 250,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 12 – Schválení kupních smluv na prodej pozemků p. č. 460/6, 460/7, 461/5, 
461/6, 464/5, 465/5, 468/7, 469/3, 469/4, 469/1, 469/2 v k. ú. Radostice dle 
záměru obce ze dne 14. 4. 2014 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení kupní smlouvy na prodej 
pozemků p. č. 460/6, 460/7, 461/5, 461/6, 464/5, 465/5, 468/7, 469/3, 469/4, 469/1, 
469/2 v k. ú. Radostice dle záměru obce ze dne 14. 4. 2014. Příloha č. 10, 11, 12, 13, 14, 
15. 
 
 
 
 
 



Stránka 6 z 9 
 

Návrh usnesení č. 2015/9/13 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 464/5 
v k. ú. Radostice manželům Polednovým, za cenu 300,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2015/9/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 460/6, 
460/7 v k. ú. Radostice paní Soně Pavlů a Lukáši Tichému, za cenu 300,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2015/9/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 468/7, 
v k. ú. Radostice manželům Macholánovým, za cenu 300,- Kč/m2 a pověřuje starostu 
obce k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 12. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2015/9/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 465/5, 
v k. ú. Radostice manželům Karáskovým, za cenu 300,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 13. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2015/9/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 461/5, 
461/6 v k. ú. Radostice manželům Bušinovým, za cenu 300,- Kč/m2 a pověřuje starostu 
obce k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 14. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 2015/9/18 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 469/3, 
469/4, 469/1, 469/2 v k. ú. Radostice manželům Brůčkovým, za cenu 300,- Kč/m2 a 
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 15. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 13 – Schválení vystoupení obce Radostice z „Dobrovolného svazku obcí 
Šlapanicko“ 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení vystoupení obce Radostice z 
„Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko“, dle stanov DSO čl. V., bod č. 8, písm. a).  
Příloha č. 16. 
Návrh usnesení č. 2015/9/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vystoupení obce Radostice z „Dobrovolného 
svazku obcí Šlapanicko“, dle stanov DSO čl. V., bod č. 8, písm. a) a pověřuje starostu obce 
doručením písemné výpovědi předsedovi svazku.  Příloha č. 16. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 1 (Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 14 – Různé 
a) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení příspěvek na financování 
systému IDS JmK na rok 2016 ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele/rok, což činí 769 x 
50 = 38.450,- Kč/rok. Příloha č. 17. 
Návrh usnesení č. 2015/9/20 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje příspěvek na financování systému IDS JmK na 
rok 2016 ve výši 50,- Kč na jednoho obyvatele/rok, což činí 769 x 50 = 38.450,- Kč/rok. 
Příloha č. 17. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b) Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Radostice 
za rok 2014/2015, výroční zprávu MŠ Radostice za rok 2014/2015 a plán práce ZŠ 
Radostice na školní rok 2015/2016. 
 
c) Ohledně likvidace společnosti MH byly doručeny tři cenové nabídky. Michaela 
Kopecká, cena 10.500,- Kč, Martin Žejšek, cena 12.000,- Kč, Michaela Svobodová, 
11.500,- Kč. Nabídky jsou příloha č. 18. 
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Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení nejnižší nabídku. 
Návrh usnesení č. 2015/9/21 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje Ing. Jarmilu Kadlecovou jmenováním likvidátora 
Ing. Michaelu Kopeckou. Nabídky jsou příloha č. 18. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
d) Předsedající seznámil členy zastupitelstva s požadavkem ředitelky školy paní 
Drábkové s požadavkem ke schválení čerpat částku 50.000,- Kč z fondu odměn ZŠ a MŠ 
Radostice. Tato částka bude určena k udělení mimořádných odměn a k dokrytí platu 
učitelky. Příloha č. 19. 
Návrh usnesení č. 2015/9/22 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje čerpání 50.000,- Kč z fondu odměn ZŠ a MŠ 
Radsotice. Příloha č. 19. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
e) Předsedající oznámil přítomným, že 17. 9. 2015 proběhlo jednání ohledně 
zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV. Záznam z tohoto jednání je příloha č. 20. 
 
f)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí probíhající aukce el. energií a odpadů. 
 
g) Pan L. Švestka (člen zastupitelstva) děkuje těm, kteří se podíleli na realizaci oprav 
budovy školy. Paní D. Drábková (ředitelka školy) také děkuje a zejména i pracovníkům 
obce panu V. Švestkovi a panu J. Kadlčíkovi. Starosta obce děkuje všem. 
   
h) Předsedající oznámil členům zastupitelstva, že byl osloven paní Janíčkovou z Agra 
Ořechov ohledně obecních pozemků, které má v nájmu Agro. Dala soupis pozemků, které 
využívají. Je třeba schválit dodatek ke smlouvě ohledně těchto pozemků, protože 
v průběhu let došlo ke změně čísel parcel a výměr, které Agro v současné době využívá. 
Tento dodatek bude zpracován a předložen ke schválení na příštím zasedání. 
 
ch) Předsedající informoval přítomné o závěrečné kontrolní prohlídce ZŠ a MŠ  - k 31. 8. 
2015, byl vydán kolaudační souhlas. Finanční náklady nejsou doposud vyčísleny (závisí 
na konečném vyhodnocení SFŽP ČR). 
 
Bod 15 – Rozprava 
a) P. V. Kovářík se ptá, co je MH? Paní J. Kadlecová odpovídá, že se jedná o místní 
hospodářství, v minulosti sídlilo Na Návsi 14 a šlo o technickou četu, která již dlouhou 
dobu nefunguje. 
Dále se pan Kovářík ptá, co se děje s obecními pozemky, které Agro Ořechov nevyužívá? 
Starosta obce odpovídá, že tyto pozemky se snaží Obec udržovat, ale jen v omezené míře, 
jde hlavně o pozemky v Cejpu a lesy. 
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b) P. P. Ondrášková upozorňuje na neukázněné osoby, které vyhodily výlisky 
z moštování k cestě směrem na Ořechov. 
 
c) P. O. Ondrášek se ptá, jak se řeší neplatiči za vodné, stočné? Řeší se výzvami k úhradě, 
v současné době se chystá soupis dlužníků a problematika bude dále řešena. 
 
d) P. Z. Kubíková se ptá, jestli jsou to dlužníci jen za vodu nebo i za stočné. Starosta 
odpovídá, že je to za obojí. Dále se ptá, zda občané, kteří měli před svými domy 
nepořádek mají tento nepořádek odklizený. Starosta odpovídá, že někteří ano, někteří ne 
a jiní mají další. 
 
e) P. L. Proboštová upozorňuje na zarostlé pozemky na ul. Školní mezi domem paní 
Machařové a pana Kysela. Obec zajistí úpravu těchto pozemků.  
 
f) 4. 9. 2015 zahájila Městská policie Rosice v naší obci měření rychlosti. Za tento měsíc 
bylo uděleno již 23 pokut. Dále řeší parkování na chodníku u paní Křivákové na ul. 
Hlavní. Paní Křiváková byla již několikrát upozorněna, nicméně nedbala na výzvy Obce. 
MěP Rosice dále vyřešila problém s paní Lhoteckou, která také na výzvu Obce 
nereagovala a neodstranila vrak auta z obecního pozemku. Obdržela výzvu od policie a 
auto ihned odstranila. 
 
g) O víkendu 24. a 25. 10. 2015 se konají „Mladé hody“ starosta obce pozval přítomné na 
tuto událost, na kterou Obec Radostice přispívá finančním příspěvkem. 
 
 
Bod 16 – Závěr 
Předsedající ukončil zasedání ve 20:46 hod. 

 

Zapsal: Barbora Prokešová 

Ověřovatelé: 

Lenka Chrástová 

Ověřeno dne …………………. 

 

Libor Švestka  

Ověřeno dne …………………. 

 

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík      

Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


