
Výpis usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Radostice ze dne 29. 05. 2019 

Přítomno členů – Ing. Jaroslav Kadlčík, Jaroslav Dvořák, Ing. Michael Ondrášek, Libor 
Švestka, MUDr. Oldřich Ondrášek, Ing. Jarmila Kadlecová, MDDr. Zdeňka Smíšková,  
Mgr. Hana Toflová, Mgr. Vladimír Urbanec (přítomen do 19:14 hod.) 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/1 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování:    
Pro   9   

Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/2 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovateli zápisu paní Hanu Toflovou  
a pana Oldřicha Ondráška.  
Výsledek hlasování:    
Pro   9   

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/3 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Michaela Ondráška  
a pana Libora Švestku.  
Výsledek hlasování:    
Pro   9   

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program veřejného zasedání. Příloha č. 1. 
Výsledek hlasování:    
Pro   9  
Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z VZ ze dne 2.5.2019 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/6 
Od posledního veřejného zasedání se zastupitelstvo sešlo 20.5.2019. Na schůzce byly 
probrány všechny body dnešního programu. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost zastupitelstva od posledního veřejného 
zasedání.  



 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/7 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí postup přípravných prací na rekonstrukci 
ulice Prostřední a v návaznosti na to řešení autobusových zastávek u kostela.  
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/8                                                                                                                               
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje pokračování prací na rekonstrukci ulice 
Prostřední a pokračování přípravných činností na řešení autobusových zastávek  
u kostela.  
Výsledek hlasování: 
Pro                     8                                                                                                                                                                 
Proti                 0                                                                                                                                                                                                       
Zdrželi se   1 (U)                                                                                                                                                             
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/9 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Radostice za rok 2018 ze dne 10.4.2019, dle přílohy č. 2. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/10 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí rozpočtová opatření obce 1 – 4/2019. 
Příloha č. 3  
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/11 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu inventarizační komise o stavu 
majetku ZŠ a MŠ Radostice k 31.12.2018, dle přílohy č. 4. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Radostice za rok 2018. 
Příloha č. 5. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                  
Proti  0            
Zdrželi se 0      
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/13 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Radostice 
za rok 2018 a schvaluje jeho převod ve výši 7 358,24 Kč do rezervního fondu. Příloha  
č. 6. 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



Návrh usnesení č. 2019/4/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje finanční podporu pro poskytování sociálních 
služeb na období 2019-2020 ve výši 9 800,-Kč pro Diecézní charitu Brno, Oblastní 
charitu Rajhrad. Příloha č. 7. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků do vlastnictví 
obce Radostice, p. č. 740/12, orná půda o výměře 1706 m2 v k. ú. Radostice za cenu 
30Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Příloha č. 8. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi obcí Radostice a fy. CETIN, týkající se rekonstrukce ul. Prostřední 
(přeložky sítí), na p. č. 77/21, 77/12, 77/15, pod označením 16010-051368 VPIC 
Radostice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Příloha č. 9. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu č. 19/032 o bezúplatném převodu 
nemovité věci na obec Radostice, pozemku p. č. 163/23 ze strany ÚZSVM a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy. Příloha č. 10. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/18 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje finanční podporu pro provoz „Linky bezpečí z. 
s.“ ve výši 1.000,-Kč. Příloha č. 11. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                         
Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 



 
Návrh usnesení č. 2019/4/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.1030044475/002 
mezi obcí Radostice a fy. E.ON Distribuce, a.s., týkající se uložení trasy kabelového vedení 
na části pozemku  p. č. 77/21 v k .ú . Radostice a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. Příloha č. 12. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                    
Proti  0                                                                                                                                                                                                                        
Zdrželi se 0      
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/20                                                                                                                                                           
Zastupitelstvo obce Radostice 

Bere na vědomí: 

 Důvodovou zprávu k pořízení změny č. 1 UP Radostice 

 Stanovisko pořizovatele  

 Stanoviska uvedená v § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona: 

stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody  
a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu – nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, , 

stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny 
územního plánu, ve kterém, nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 1 UP 
Radostice na životní prostředí. 

Rozhoduje o : 

 Pořízení změny č. 1 UP Radostice ve zkráceném postupu pořízení  

Příloha:  

Stanoviska uvedená v § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona: 

Důvodová zpráva: 
Ing. Lenka Šímová, pořizovatel změny č. 1 ÚP Radostice, zajistil stanoviska dle § 55a 

odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona potřebná pro rozhodnutí o zkráceném postupu 

pořízení změny č. 1 ÚP Radostice. 

1) Stanovisko OŽP dle S 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona z hlediska zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o ochraně přírody a krajiny): 

Hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy 

NATURA 2000, které jsou v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

2) Stanovisko OŽP dle S 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona z hlediska zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. S 22 

písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě posouzení podle 



kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny ÚP Radostice na 

životní prostředí. 

Vzhledem k rychlejšímu postupu pořízení, je tedy zvolen zkrácený postup pořízení 
změny ÚP, jejíž pořízení a návrh obsahu byl schválen usnesením č. č. 2018/4/17 ze dne 
13.6.2018. Příloha č. 13. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                     
Proti  0                                                                                                                                                                                                                       
Zdrželi se 0           
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/21 
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/8/9 ze dne 17.12.2018 týkající 
se rozpočtových opatření obce. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                       
Zdrželi se 0            
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/22 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje pracovnici OÚ paní Evu Urbanovou 
k sestavování rozpočtových opatření obce. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                       
Zdrželi se 0            
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/23 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje starostu obce ke schvalování a podepisování 
rozpočtových opatření obce. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                   
Proti  0                                                                                                                                                                                                                        
Zdrželi se 0              
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2019/4/24 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi fy. ASEKOL a.s.  
a obcí Radostice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Příloha č. 14. 
Výsledek hlasování: 
Pro  8                                                                                                                                                                                                                                                                      
Proti  0                                                                                                                                                                                                                      
Zdrželi se 0            
Usnesení bylo schváleno. 
 


