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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 10/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 09. 12. 2015, od 18:00 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 1. 12. 2015 
do 09. 12. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 40) 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. 2015/10/1 
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 Jarmilu Kadlecovou a pana Libora 
Švestku. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/2 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Jarmila 
Kadlecová a pan Libor Švestka. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9  
Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi paní Lenku Chrástovou a pana Václava 
Káňu. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/3 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Lenka 
Chrástová a pan Václav Káňa.  
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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., 
s tím, že bod 33 se přesune za bod č. 7. a tím se posouvají všechny body o jedno číslo. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 

1.  Zahájení 
2.  Určení zapisovatele             
3.  Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise                                                                                                  
4.  Schválení programu 
5.  Kontrola plnění minulého usnesení obce 
6.  Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání  
7.  Schválení rozpočtového opatření č. 8, 9, 10 
8.  Schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2016-2018  
9.  Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce k datu 30.9.2015 

a schválení opatření k nápravě chyb a nedostatků 
10.  Schválení ceny vody ve výši 28,-Kč pro rok 2016 a stočného ve výši 30,-Kč pro rok 

2016 bez DPH a směrné číslo 36 m3 
11.  Schválení ceny vody předané pro rok 2016 
12.  Schválení plánu inventur 
13.  Schválení inventarizační komise 
14.  Schválení návrhů vyřazovacích protokolů DDHM MŠ a ZŠ Radostice k 31.12.2015 
15.  Schválení smlouvy o dílo č. S152303280 se zhotovitelem .A.S.A., spol. s.r.o. na 

svoz   odpadu z obce na dobu určitou do 31.5.2020                 
16.  Schválení příspěvku pro CHPS Rajhrad ve výši 5.000,-Kč na rok 2016 
17.  Schválení zahájení procesu na změnách územního plánu obce 
18.  Schválení záměru obce k prodeji pozemku p. č. 77/21 v k. ú. Radostice v rozsahu 

8 m2 za cenu 300,-Kč/m2 (GP 532-163/2015) 
19.  Schválení záměru obce k prodeji pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Radostice v rozsahu 

32 m2 za cenu 300,-Kč/m2   
20.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků p. č. 456/2, 740/20, v k. ú. Radostice 

za cenu 30,- Kč/m2      
21.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,-Kč/m2:  
              p. č. 32/2, ostatní plocha, o výměře 76 m² 
              p. č. 432/2, ostatní plocha, o výměře 32 m2 
              p. č. 553/15, ostatní plocha, o výměře 52 m2 

              p. č. 553/17, ostatní plocha, o výměře 46 m2 
              p. č. 553/43, ostatní plocha, o výměře 47 m2 
              p. č. 553/51, ostatní plocha, o výměře 22 m2 
              p. č. 556/14, ostatní plocha, o výměře 41 m2 
              p. č. 556/19, ostatní plocha, o výměře 28 m2 
              p. č. 556/36, ostatní plocha, o výměře 34 m2 
              p. č. 558/26, ostatní plocha, o výměře 79 m2 



Stránka 3 z 17 
 

              p. č. 558/27, ostatní plocha, o výměře 83 m2 
              p. č. 558/29, ostatní plocha, o výměře 72 m2 
              p. č. 561/6, ostatní plocha, o výměře 22 m2 
              p. č. 561/25, ostatní plocha, o výměře 22 m2 
              p. č. 567/1, ostatní plocha, o výměře 49 m2 
              p. č. 579/8, ostatní plocha, o výměře 63 m2 
              p. č. 579/49, ostatní plocha, o výměře 52 m2 
              p. č. 579/61, ostatní plocha, o výměře 46 m2 
              p. č. 579/79, ostatní plocha, o výměře 27 m2 
              p. č. 626/6, ostatní plocha, o výměře 86 m2 
 
22.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,- Kč/m2:     
              p. č. 555/70, orná půda, o výměře 42 m² 
              p. č. 740/9, orná půda, o výměře 2837 m2 
              p. č. 552/1, orná půda, o výměře 1566 m2 

 
23.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,-Kč/m2: 
               p. č. 552/18, orná půda, o výměře 128 m2 
               p. č. 553/50, ostatní plocha, o výměře 127 m2   
 
24.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,-Kč/m2: 
               p. č. 626/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m2  
               p. č. 625/6, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 145 m2   
               p. č. 625/13, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 288 m2 

               p. č. 625/15, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 138 m2 

               p. č. 688/10, orná půda, o výměře 152 m2 

               p. č. 625/17, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 13 m2 

 
25.  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,-Kč/m2: 
             p. č. 552/20, orná půda, o výměře 201 m2 
             p. č. 838/6, ostatní plocha, o výměře 52 m2   
 
26.  Schválení smlouvy s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. HO-

014330025661/002 
 
27.  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR, Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci výstavby jednotné 
kanalizace včetně veřejných kanalizačních přípojek  

 
28.  Schválení obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 1/2015 týkající se místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů dle novely zákona č. 266/2015 Sb. 

 
29.  Schválení obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 2/2015 týkající se zákazu 

spalování rostlinných materiálů 
 
30.  Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 týkající se zabezpečení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 



Stránka 4 z 17 
 

odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Radostice 

 
31.  Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN od 

1.7.2016 do 31.12.2017 s obchodníkem Amper Market, a.s., IČ 241 28 376, 
vítězem elektronické aukce 

 
32.  Schválení dodatku o dílo č. 2 se zhotovitelem projektové dokumentace 

Vodárenskou společností Chrudim, ve věci “Odpadní potrubí” v rámci 
protipovodňových opatření obce  

   
33.  Schválení příspěvků z rozpočtu obce pro: ČZS ZO Radostice, ČSCH ZO Radostice, 

T.J. Sokol Radostice, MS Radostice, BETA URSUS Brno   
             
34.  Různé 
 
35.  Rozprava 
 
36.  Závěr  
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program veřejného zasedání, dle přílohy č. 1 a 
bere na vědomí přesunutí bodu 33 za bod č. 7. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce 
Všechna usnesení z minulého zasedání byla splněna. 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého 
zasedání zastupitelstva obce Radostice. 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení doručení písemné výpovědi 
dle usnesení č. 2015/9/19. Příloha č. 2. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje doručení písemné výpovědi dle usnesení č. 
2015/9/19. Příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
Zastupitelstvo obce se sešlo na pracovních schůzkách ve středu 4. 11., 11. 11., 2. 12. 
2015. Činnost zastupitelstva vychází ze zápisů z těchto schůzek. 
Předsedající podrobně seznámil přítomné s těmito zápisy. 
 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od 
posledního zasedání zastupitelstva obce Radostice. Příloha č. 3. 
 
 
Bod 7 – Schválení rozpočtových opatření č. 8, 9, 10 
Paní Kadlecová, předsedkyně finančního výboru navrhuje ostatním členům 
zastupitelstva ke schválení rozpočtová opatření č. 8, 9, 10. S těmito rozpočtovými 
opatřeními byli všichni členové i přítomní občané seznámeni. Proti tomuto návrhu 
nebyly vzneseny žádné námitky. Příloha č. 4. 
Návrh usnesení č. 2015/10/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2015, č. 9/2015 a č. 
10/2015. Příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 8 – Schválení příspěvků z rozpočtu obce pro: ČZS ZO Radostice, ČSCH ZO 
Radostice, T. J. Sokol Radostice, MS Radostice, BETA URSUS Brno 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení, na základě podaných žádostí, 
příspěvky z rozpočtu obce. ČZS ZO Radostice, ČSCH ZO Radostice, T. T. Sokol Radostice, 
MS Radostice, BETA URSUS Brno. Příloha č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/7 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro ČZS 
ZO Radostice ve výši 5.000,- Kč. Příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro ČSCH 
ZO Radostice ve výši 3.000,- Kč. Příloha č. 6. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
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Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/9 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro ČSCH 
ZO Radostice ve výši 5.000,- Kč. Příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro T. J. 
SOKOL Radostice ve výši 28.000,- Kč, na podporu dětí, mládeže a seniorů. Příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro T. J. 
SOKOL Radostice ve výši 9.000,- Kč, na hudbu (tradiční mladé hody). Příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8  
Proti   0  
Zdržel se  1 (Chrástová)  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro T. J. 
SOKOL Radostice ve výši 3.000,- Kč, na hudbu (ostatky – maškarní ples). Příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/13 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro T. J. 
SOKOL Radostice ve výši 3.000,- Kč, na hudbu (sportovní ples). Příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9 
Proti   0  
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Zdržel se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro MS 
Radostice ve výši 10.000,- Kč, na činnost sdružení – členové MS odpracují také 100 
hodin na obecních loukách. Příloha č. 12. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/10/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje, na základě podané žádosti, příspěvek pro BETA 
URSUS ORIENTERING Brno ve výši 10.000,- Kč, na Radostickou nerezovou desítku. 
Příloha č. 13. 
Výsledek hlasování:   
Pro   9  
Proti   0  
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 9 – Schválení rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 
2016 - 2018 
Paní Jarmila Kadlecová, předsedkyně finančního výboru, navrhuje členům zastupitelstva 
ke schválení rozpočet obce na rok 2016. Příloha č. 14. Proti tomuto návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočet obce na rok 2016. Příloha č. 14. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Paní Jarmila Kadlecová, předsedkyně finančního výboru, navrhuje členům zastupitelstva 
ke schválení rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019. Příloha č. 15. 
Návrh usnesení č. 2015/10/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019.  
Příloha č. 15. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 10 – Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce k datu 
30. 9. 2015 a schválení opatření k nápravě chyb a nedostatků 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i ostatní přítomné občany se zápisem z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce k datu 30. 9. 2015 a navrhuje členům zastupitelstva ke 
schválení opatření k nápravě chyb a nedostatků. Příloha č. 16. Proti tomuto návrhu 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/18 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce k datu 30. 9. 2015 a schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků. Příloha č. 16. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Schválení ceny vody ve výši 28,- Kč pro rok 2016 a stočného ve výši 30,- 
Kč pro rok 2016 bez DPH a směrné číslo 36 m3 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení cenu vody ve výši 28,- Kč/m3, 
stočné ve výši 30,- Kč/m3 bez DPH a směrné číslo 36 m3 na osobu a rok pro rok 2016. 
Příloha č. 17. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje cenu vody ve výši 28,- Kč/m3, stočné ve výši 30,- 
Kč/m3 bez DPH a směrné číslo 36 m3 na osobu a rok, pro rok 2016. Příloha č. 17. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  1 (Káňa) 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 12 – Schválení ceny vody předané pro rok 2016 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení cenu vody předané pro rok 
2016 ve výši 10,- Kč/m3 bez DPH. Příloha č. 18. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/20 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje cenu vody předané pro rok 2016 ve výši 10,- 
Kč/m3 bez DPH. Příloha č. 18. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 13 – Schválení plánu inventur 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva a ostatní přítomné občany s plánem inventur 
na rok 2015 a navrhuje členům zastupitelstva tento plán, příloha č. 19 ke schválení. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/21 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje plán inventur na rok 2015. Příloha č. 19. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 14 – Schválení inventarizační komise 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení složení inventarizační komise 
obce ve složení: předseda – Libor Švestka, členové – Lenka Chrástová, Václav Káňa, Jiří 
Nešpůrek, Jindřich Martinec. Příloha č. 20. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/22 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje hlavní inventarizační komisi obce ve složení: 
předseda – Libor Švestka, členové – Lenka Chrástová, Václav Káňa, Jiří Nešpůrek, 
Jindřich Martinec. Příloha č. 20. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 15 – Schválení návrhů vyřazovacích protokolů DDHM MŠ a ZŠ Radostice 
k 31.12.2015 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva a ostatní přítomné občany s návrhy 
vyřazovacích protokolů DDHM MŠ a ZŠ Radostice k 31.12.2015, které předložila 
ředitelka školy D. Drábková. Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení 
tyto návrhy. Příloha č. 21. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/23 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhy vyřazovacích protokolů DDHM MŠ a ZŠ 
Radostice k 31.12.2015. Příloha č. 21. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 16 – Schválení smlouvy o dílo č. S152303280 se zhotovitelem .A.S.A., spol. s r. 
o. na svoz odpadu z obce na dobu určitou do 31. 5. 2020 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o dílo č. S152303280 
se zhotovitelem .A.S.A., s. r. o., vítězem elektronické aukce na svoz odpadu z obce na 
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dobu určitou do 31. 5. 2020 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Příloha č. 22. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/24 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o dílo č. S152303280 se zhotovitelem 
.A.S.A., s. r. o., vítězem elektronické aukce na svoz odpadu z obce na dobu určitou do 31. 
5. 2020 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Příloha č. 22. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Bod 17 – Schválení příspěvku pro CHPS Rajhrad ve výši 5.000,- Kč na rok 2016 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení příspěvek pro CHPS Rajhrad 
na rok 2016 ve výši 5.000,- Kč. Příloha č. 23. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/25 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje příspěvek pro CHPS Rajhrad na rok 2016 ve výši 
5.000,- Kč. Příloha č. 23.  
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

Bod 18 – Schválení zahájení procesu na změnách územního plánu obce 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení změnu územního plánu obce. 
Důvodem je jiné řešení protipovodňových opatření. Proti tomuto návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/26 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zahájení procesu na změnách územního plánu 
obce a pověřuje starostu obce zahájením prací na zadání. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 1 (Kadlecová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Bod 19 – Schválení záměru obce k prodeji pozemku p. č. 77/21 v k. ú. Radostice 
v rozsahu 8 m2 za cenu 300,- Kč/m2  (GP 532-163/2015) 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení prodej pozemku, manž. 
Rautenkranzovým, p. č. 77/21 v k. ú. Radostice v rozsahu 8 m2, na základě zveřejněného 
záměru, č. j.: 396/15/BPr ze dne 25. 9. 2015 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní 
smlouvy s kupujícími. Příloha č. 24. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
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Návrh usnesení č. 2015/10/27 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje prodej pozemku, manž. Rautenkranzovým, p. č. 
77/21 v k. ú. Radostice v rozsahu 8 m2, na základě zveřejněného záměru, č. j.: 
396/15/BPr ze dne 25. 9. 2015 a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy 
s kupujícími. Příloha č. 24.  
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  1(Ondrášek) 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 20 – Schválení záměru obce k prodeji pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Radostice 
v rozsahu 32 m2 za cenu 300,- Kč/m2 

Předsedající oznámil, že na základě záměru k prodeji výše uvedeného pozemku byla 
přijata ještě jedna žádost o koupi tohoto pozemku od pana M. Pospíšila. Po vzájemné 
poradě předsedající navrhuje členům zastupitelstva odročení rozhodnutí o prodeji 
pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Radostice v rozsahu 32 m2 vzhledem k předložení druhé 
žádosti od pana M. Pospíšila o koupi tohoto pozemku. Příloha č. 25. Proti tomuto návrhu 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/28 
Zastupitelstvo obce Radostice se shodlo na odročení rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 
468//5 v k. ú. Radostice v rozsahu 32 m2 vzhledem k předložení druhé žádosti od pana 
M. Pospíšila o koupi tohoto pozemku a pověřuje starostu obce Radostice vypsáním 
podmínek veřejné soutěže na prodej tohoto pozemku. Příloha č. 25. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 21 – Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků p. č. 456/2, 740/20 v k. ú. 
Radostice za cenu 30,- Kč/m2 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s paní Janou 
Sedlákovou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2. Příloha č. 26. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/29 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s paní Janou Sedlákovou na 
koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu 
kupní smlouvy s prodávajícím. Příloha č. 26. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 22 -  Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,-Kč/m2:  
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p. č. 32/2, ostatní plocha, o výměře 76 m², p. č. 432/2, ostatní plocha, o výměře 32 
m2, p. č. 553/15, ostatní plocha, o výměře 52 m2, p. č. 553/17, ostatní plocha, o 
výměře 46 m2, p. č. 553/43, ostatní plocha, o výměře 47 m2, p. č. 553/51, ostatní 
plocha, o výměře 22 m2, p. č. 556/14, ostatní plocha, o výměře 41 m2, p. č. 556/19, 
ostatní plocha, o výměře 28 m2, p. č. 556/36, ostatní plocha, o výměře 34 m2, p. č. 
558/26, ostatní plocha, o výměře 79 m2, p. č. 558/27, ostatní plocha, o výměře 83 m2, 
p. č. 558/29, ostatní plocha, o výměře 72 m2, p. č. 561/6, ostatní plocha, o výměře 22 
m2, p. č. 561/25, ostatní plocha, o výměře 22 m2, p. č. 567/1, ostatní plocha, o výměře 
49 m2, p. č. 579/8, ostatní plocha, o výměře 63 m2, p. č. 579/49, ostatní plocha, o 
výměře 52 m2, p. č. 579/61 ostatní plocha, o výměře 46 m2, p. č. 579/79, ostatní 
plocha, o výměře 27 m2, p. č. 626/6, ostatní plocha, o výměře 86 m2 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s paní Věrou 
Drobílkovou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2. Příloha č. 27. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/30 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s paní Věrou Drobílkovou na 
koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu 
kupní smlouvy s prodávajícím. Příloha č. 27. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 23 – Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,- Kč/m2:                 
p. č. 555/70, orná půda, o výměře 42 m², p. č. 740/9, orná půda, o výměře 2837 m2, 
p. č. 552/1, orná půda, o výměře 1566 m2 

Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s paní Janou 
Vašíčkovou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2. Příloha č. 28. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/31 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s paní Janou Vašíčkovou na 
koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu 
kupní smlouvy s prodávajícím. Příloha č. 28. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 24 – Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,- Kč/m2:                 
p. č. 552/18, orná půda, o výměře 128 m2, p. č. 553/50, ostatní plocha, o výměře 127 
m2  
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s paní Jarmilou 
Švestkovou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2. Příloha č. 29. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/32 
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Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s paní Jarmilou Švestkovou na 
koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce k podpisu 
kupní smlouvy s prodávajícím. Příloha č. 29. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 1 (Švestka)  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 25 – Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,- Kč/m2:                 
p. č. 626/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m2, p. č. 625/6, 
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 145 m2, p. č. 625/13, ostatní plocha, 
neplodná půda, o výměře 288 m2, p. č. 625/15, ostatní plocha, neplodná půda, o 
výměře 138 m2, p. č. 688/10, orná půda, o výměře 152 m2, p. č. 625/17, ostatní 
plocha, neplodná půda, o výměře 13 m2 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s panem 
Jaromírem Frantou a panem Janem Frantou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 
30,- Kč/m2. Příloha č. 30. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/33 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s panem Jaromírem Frantou a 
panem Janem Frantou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu obce k podpisu kupní smlouvy s prodávajícími. Příloha č. 30. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
Bod 26 – Schválení kupní smlouvy na koupi pozemků za cenu 30,- Kč/m2:                 
p. č. 552/20, orná půda, o výměře 201 m2, p. č. 838/6, ostatní plocha, o výměře 52 m2   
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Kupní smlouvu s paní 
Jaroslavou Filipovou a paní Janou Kratochvílovou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za 
cenu 30,- Kč/m2. Příloha č. 31. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/34 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Kupní smlouvu s panem Jaromírem Frantou a 
panem Janem Frantou na koupi pozemků v k. ú. Radostice za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu obce k podpisu kupní smlouvy s prodávajícími. Příloha č. 31. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 27 – Schválení smlouvy s E.ON Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene č. 
HO-014330025661/002 
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Předsedající navrhuje členům zastupitelstva smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON 
Distribuce a. s. Příloha č. 32. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/35 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu s E.ON Distribuce a. s. o zřízení 
věcného břemene č. HO-014330025661/002 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. Příloha č. 32. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

             Bod 28 – Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR,   
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci výstavby jednotné 
kanalizace včetně veřejných kanalizačních přípojek  

 Předsedající na základě nesrovnalostí ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a po projednání této smlouvy s právním zástupcem navrhuje členům 
zastupitelstva neschválit tuto smlouvu č. 59211/B/2015-HSPH, č. j. 
UZSVM/B/40996/2015-HSPH. Příloha č. 33. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/36 
Zastupitelstvo obce Radostice neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí 
Radostice a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vedené pod č. 
59211/B/2015-HSPH, č. j. UZSVM/B/40996/2015-HSPH, týkající se věcného břemene 
na akci „Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV“. Příloha č. 33. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

 
Bod 29 - Schválení obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 1/2015 týkající se 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle novely zákona č. 266/2015 Sb. 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení návrh obecně závazné 
vyhlášky obce Radostice č. 1/2015, týkající se místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
dle novely zákona č. 266/2015 Sb., včetně její přílohy pro rok 2016. Tato vyhláška 
nahradí vyhlášku č. 1/2012. Příloha č. 34. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/37 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce Radostice 
č. 1/2015, týkající se místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle novely zákona č. 
266/2015 Sb., včetně její přílohy pro rok 2016. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a 
místostarostu obce jejím podpisem a zveřejněním. Příloha č. 34.  
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Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 30 - Schválení obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 2/2015 týkající se 
zákazu spalování rostlinných materiálů 

a) P. Ondrášek navrhuje schválení bodu 31vzhledem k tomu, že v návrhu vyhlášky č. 
3/2015 se odkazuje na vyhlášku č. 2/2015.  
Návrh usnesení č. 2015/10/38 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje projednání bodu č. 31 před bodem č. 30. 

              Výsledek hlasování:    
              Pro  7 
              Proti  0 
              Zdrželi se 2 (Chrástová, Nešpůrek)  
              Usnesení bylo schváleno. 

 
 

b) Bod 31 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 týkající se 
zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné 
složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radostice 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky obce 
Radositce č. 3/2015, týkající se zabezpečení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich 
biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce.  
Příloha č. 35 
Návrh usnesení č. 2015/10/39 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce 
Radostice č. 3/2015, týkající se zabezpečení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich 
biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce.  
Příloha č. 35. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu jejím 
podpisem a zveřejněním. Příloha č. 35. 
Výsledek hlasování:    

              Pro  9 
              Proti  0 
              Zdrželi se 0 
              Usnesení bylo schváleno. 
 

c) Bod 30 - Schválení obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 2/2015 
týkající se zákazu spalování rostlinných materiálů 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení návrh obecně závazné 
vyhlášky obce Radostice č. 2/2015, týkající se zákazu spalován rostlinných 
materiálů na území obce. Příloha č. 36. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/40 
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Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce 
Radostice č. 2/2015, týkající se zákazu spalován rostlinných materiálů na území 
obce. Příloha č. 36.  
Výsledek hlasování:    

              Pro  7 
              Proti  0 
              Zdrželi se 2 (Kadlecová, Švestka) 
              Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Bod 32 - Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu 
NN od 1.7.2016 do 31.12.2017 s obchodníkem Amper Market, a.s., IČ 241 28 376, 
vítězem elektronické aukce 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s platností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 
s vítězem elektronické aukce obchodníkem AMPER Market, a. s., IČO 24128376. Příloha 
č. 37. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/10/41 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny pro hladinu NN s platností od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 s vítězem elektronické 
aukce obchodníkem AMPER Market, a. s., IČO 24128376 a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem. Příloha č. 37. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 1 (Ondrášek) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 33 - Schválení dodatku o dílo č. 2 se zhotovitelem projektové dokumentace 
Vodárenskou společností Chrudim, ve věci “Odpadní potrubí” v rámci 
protipovodňových opatření obce  
Předsedající navrhuje členům ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo č. 2, se 
zhotovitelem projektové dokumentace VS Chrudim, a. s., ve věci „Odpadní potrubí“ 
v rámci protipovodňových opatření obce. Dále navrhuje ke schválení navýšení ceny o 
20.000,- Kč bez DPH. 
Návrh usnesení č. 2015/10/42 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 2, se zhotovitelem 
projektové dokumentace VS Chrudim, a. s., ve věci „Odpadní potrubí“ v rámci 
protipovodňových opatření obce. Dále navrhuje ke schválení navýšení ceny o 20.000,- 
Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Příloha č. 38. 
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 34 – Různé 
a) p. M. Ondrášek se ptá: proč nejsou na stránkách obce vyvěšeny OZV obce 

Radostice. Odpovídá p. Prokešová: OZV obce Radostice budou vloženy na stránky 
obce v nejbližší době. Starosta obce všechny vyhlášky kontroloval a uveřejní se 
jen ty platné a současně nové, které budou v platnosti od ledna 2016. 

b) p. L. Ondrášková, knihovnice, předložila návrh vyřazovacího protokolu (odpis 
knih) z obecní knihovny. Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke 
schválení tento vyřazovací protokol. Příloha č. 39. Vyřazené knihy budou 
nabídnuty občanům obce zdarma. 
Návrh usnesení č. 2015/10/43 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vyřazovací protokol obecní knihovny. 
Příloha č. 39.  
Výsledek hlasování:    
Pro  9 
Proti  0 

  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 
Bod 35 – Rozprava 
P. V. Kovářík se ptá, proč rybník u mlýna je oplocený? Rybník je na soukromém 
pozemku, ale byl realizován z dotace. Starosta obce zjistí podmínky dotace. P. L. Švestka 
sděluje, že majitel p. Srpek si přál oplocení a pasení koní v tomto prostoru, důvodem 
bylo to, že koně spasou trávu. 
 

Bod 36 – Závěr 
Předsedající ukončil zasedání ve 21:43 hod. 
 

Zapsal: Barbora Prokešová 

Ověřovatelé: 

Jarmila Kadlecová 

Ověřeno dne …………………. 

 

Libor Švestka  

Ověřeno dne …………………. 

 

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík      

Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


