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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 2/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 04. 02. 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 28. 01. 2015 
do 04. 02. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 9) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). 
Paní Ing. Jarmila Kadlecová, pan Ing. Jiří Adamec a paní Bc. Petra Matoušová byli 
omluveni. 
 
 
Bod 2 - Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi  
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.  
Návrh usnesení č. 2015/2/1 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování:    
Pro   6   
Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 3 – volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a pana Jiřího 
Nešpůrka. 
Návrh usnesení č. 2015/2/2 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a 
pana Jiřího Nešpůrka. 
Výsledek hlasování:    
Pro  6   
Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhl určit návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a pana Mgr. 
Václava Káňu. 
Návrh usnesení č. 2014/2/3 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a 
pana Mgr. Václava Káňu. 
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Výsledek hlasování:    
Pro   6   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 4 - Schválení programu 
Předsedající navrhl, aby byl program dnešního ustavujícího zasedání schválen v podobě 
jaké byl vyvěšen.  
 

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 programového prohlášení zastupitelstva obce Radostice na období 

roků 2015 - 2018 
8. Zpráva inventarizační komise o stavu majetku obce k 31. 12. 2014 

Schválení zprávy 
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
10. Rozpočtové opatření č. 12/2014 
11. Schválení plánu strategického rozvoje obce na období roků 2015 – 2025 
12. Různé 
13. Rozprava 
14. Závěr 

 
Návrh usnesení č. 2015/2/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program ustavujícího zasedání, podle  
přílohy č. 1. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6    
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce 
Všechny body minulého usnesení byly splněny. 
 
 
Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 

- Zastupitelstvo obce se sešlo na třech pracovních poradách. 
- Proběhla schůzka stavební komise. 
- Proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek. 
- Byl dopracován návrh rozpočtu na rok 2015. 
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Bod 7 – Schválení programového prohlášení zastupitelstva obce Radostice na 
období roků 2015 - 2018 
Pan Mgr. Václav Káňa přečetl přítomným občanům v plném znění Programové 
prohlášení zastupitelstva obce Radostice na období roků 2015 – 2018. 
Po přečtení reaguje pan J. Pištěk a ptá se, kde zastupitelstvo obce plánuje výstavbu 
zmíněného sportoviště.   
Pan starosta odpovídá, že návrh na vybudování sportoviště je za budovou „starého OÚ“, 
která stojí na návsi. V tuto chvíli nelze určit, v jakém rozsahu bude sportoviště 
vybudováno a jestli zasáhne i prostor mezi budovou nového OÚ a chovatelskou 
klubovnou „Pištěkárnou“.  
Pan J. Pištěk se obává, že bude zrušena budova chovatelů.  
Pan starosta reaguje, že až téma vybudování sportoviště bude reálné, bude vypracovaná 
studie, ke které se mohou chovatelé vyjádřit.  
Dále vznesl dotaz pan M. Pazourek. Zajímá ho, co si má představit pod pojmem 
„vybudování nového sportoviště“.  
Pan starosta odpovídá, že do podrobností toto téma na poradě zastupitelů nebylo 
probráno, ale že také záleží na případných vypsaných dotačních titulech. Počítá se s tím, 
že sportoviště bude v malém rozsahu. 
Pan M. Ondrášek reagoval na realizaci vybudování nového sportoviště slovy: „ neví se za 
co, neví se kde, ale bylo by dobré sportoviště vybudovat“. 
Návrh usnesení 2015/2/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Programové prohlášení zastupitelstva obce 
Radostice na období roků 2015 – 2018, podle přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0      
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
 
Bod 8 – Zpráva inventarizační komise o stavu majetku obce k 31. 12. 2014 
Schválení zprávy 
Pan Mgr. Václav Káňa přítomné seznámil s inventarizační zprávou. Popsal průběh 
inventur. Sdělil, že návrh vyřazeného majetku je ve výši 38.156,- Kč. 
Návrh usnesení č. 2015/2/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zprávu o výsledku fyzické a dokladové 
inventarizace majetku, závazků a pohledávek podle stavu ke dni 31. 12. 2014, podle 
přílohy č. 3 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/2/7 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh k odpisu a likvidaci neupotřebitelného 
majetku v roce 2015. Příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:   
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Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 9 – Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně finančního výboru paní Bc. Petry Matoušové, 
seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2015 pan Bc. Michael Ondrášek. 
Přečetl přehled položek rozpočtu na rok 2015. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/2/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový a 
s příjmovou stránkou 13.984,2 tis. Kč, výdajovou stránkou 17.555,3 tis. Kč, financování 
prostředky minulých let ve výši 3.571,1 tis. Kč a rozpočtový výhled a roky 2016 – 2018, 
viz. příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:    
Pro  5 
Proti  0 
Zdrželi se 1 (Ondrášek) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 10 – Rozpočtové opatření č. 12/2014 
Předsedající navrhl členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 12/2014. 
K tomuto nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/2/9 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014, příloha č. 6. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Schválení plánu strategického rozvoje obce na období roků 2015 – 2025 
Předsedající navrhuje ke schválení plán strategického rozvoje obce na období roků 2015 
– 2025, tento plán se skládá ze tří částí: - úvod, - analytická část, - návrhová část. 
Předsedající každou část stručně popsal. 
Návrh usnesení č. 2015/2/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje plán strategického rozvoje na období roků 2015 
– 2025, příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 12 – Různé 
a) Předsedající informoval přítomné, že ho starosta obce Střelice požádal o projednání 
ohledně opravy silnice Střelice – Ostopovice. Obec Střelice žádá o rekonstrukci této 
komunikace a potřebuje vyjádření okolních obcí, ze kterých občané tuto silnici též 
využívají.  
 
Návrh usnesení č. 2015/2/11 
Zastupitelstvo obce Radostice podporuje záměr obce Střelice k opravě komunikace mezi 
Střelicemi a Ostopovicemi. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b) Pan místostarosta J. Dvořák seznámil přítomné s možnostmi čerpání dotace týkající 
se zákona o bioodpaech. Jedná se o možnost realizace zahradní a komunální techniky 
např. pořízení štěpkovače a kompostérů. Je možnost využití dotace, která činí 90 %, 
podíl obce 10% + do každého domu umístění kompostéru. V tomto případě by se 
nemusela využít v plném rozsahu nabídka firmy Tesař o umístění velkoobjemového 
kontejneru na bioodpad. 
Paní E. Urbanová se ptá, kolik štěpkovač stojí?  
Pan J. Dvořák odpovídá, že štěpkovač, který byl doporučen, stojí cca 1.000.000,- Kč. Obec 
by se tedy podílela zhruba 100.000,- Kč. 
Vyhrazené místo na umístění štěpkovače je u ČOV, kam by se větve vyvážely a pracovníci 
obce by je likvidovali.  
Pan V. Kovářík se ptá, … bude štěpkovač využit i v rámci obecního lesa? Starosta obce 
odpovídá, … předpokládá se, že ano. 
Pan starosta dále sděluje, že pokud bude o štěpky zájem i z řad občanů, budou jim 
poskytnuty na topení. Musí se brát také v potaz, že štěpky než se použijí na topení, musí 
se usušit.  
Pan T. Chrást se ptá, … jak dlouho se může bioodpad v kontejneru skladovat? Starosta 
odpovídá, že doba skladování není určena, ale samozřejmostí je, že se bioodpad bude 
vyvážet dle potřeby. 
 
Pan místostarosta dále informuje o případné dotaci na těžbu a zalesňování lesa. O tom, 
že se postupně přechází na úsporné žárovky v lampách veřejného osvětlení.  
Sděluje, že je spokojen s prací pracovníků veřejné zeleně. 
 
c) Pan J. Pištěk poukazuje na to, že do kontejneru u hřbitova nepatří bioodpad 
z domácností, pouze ze hřbitova.  
 
Dále se zajímá o to, kdy proběhne úprava u kontejnerů na ul. Mlýnské. Pan starosta 
odpovídá, že v současné době probíhají přípravy a čeká se na vhodné počasí. 
 
Pana J. Pištěka ještě zajímá, proč v naší obci chodí poštovní doručovatelky v odpoledních 
hodinách.  
Je nám známo, že na poště proběhly změny. Pošta Prštice už nepatří pod Českou poštu, 
ale pod Obec Prštice (Partner Prštice). 
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Pan starosta odpovídá, že bude vznesen dotaz na Českou poštu a bude požadováno 
vysvětlení.  
 
d) Předsedající navrhuje ke schválení Smlouvu o dílo s firmou SAGRES-EU s. r. o. na 
zpracování projektu k vypracování žádosti o dotaci na školní hřiště, viz. příloha č. 8. 
Jedná se o dětské hřiště za MŠ a ZŠ. Do příprav byla zapojena ředitelka školy Mgr. 
Drahoslava Drábková a vedoucí učitelka MŠ Bc. Petra Ondrášková. Zapojily se i děti, 
které malovaly obrázky, jak by si svoje nové hřiště představovaly. 
Návrh usnesení č. 2015/2/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o dílo s firmou SAGRES-EU s. r. o. na 
zpracování projektu a vypracování žádosti o dotaci na školní hřiště a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem. Příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:   
Pro   6 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
e) Předsedkyně stavební komise paní Lenka Chrástová představila přítomným návrh na 
zastavovací studii ploch Z6b a Z6c od Ing. arch. Dalibora Rese. Tento návrh studie vznikl 
na základě požadavků vyplívajících z informativní schůzky, která se uskutečnila 
v pondělí 2. 2. 2015 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Radosticích. Této schůzky se 
za přítomnosti architektů zúčastnili majitelé pozemků v této lokalitě, členové stavební 
komise a někteří členové zastupitelstva. 
Z důvodu nepřítomnosti tří členů zastupitelstva obce se o návrhu zastavovací studie 
ploch Z6b a Z6c bude hlasovat na příštím zasedání zastupitelstva. 
Paní H. Toflová a V. Musilová za majitele pozemků nesouhlasí s financováním silnice a 
chodníků, jako majitelé jsou ochotni financovat inženýrské sítě. Dále V. Musilová 
požaduje od členů zastupitelstva, že pokud s tímto návrhem zastavovací studie 
nesouhlasí, aby uvedli konkrétní důvody, proč nesouhlasí. Také děkuje stavební komisi, 
že pokračují jednání ohledně zpracování studie.  
Pan starosta informuje přítomné, že zpracování studie navazuje na územní plán. Obec je 
povinna studii zpracovat, po možné domluvě s majiteli pozemků. 
 
 
Bod 13 – Rozprava 
a) Pan J. Martinec se táže jménem starosty T. J. Sokola J. Kadlece, zda zastupitelstvo obce  
projednalo jeho návrh na případnou dotaci rekonstrukce střechy na budově sokolovny, 
který poslal e-mailem. Zastupitelstvo obce se tímto návrhem nezabývalo z důvodu 
nejasné formulace tohoto e-mailu, nebylo z něj zřejmé, že se může jednat o rekonstrukci 
střechy budovy sokolovny. Pan Mgr. V. Káňa cituje e-mail od pana Kadlece. Pan J. 
Martinec neznal znění e-mailu, po přečtení se dále nedotazoval. 
Ptá se pan M. Pazourek, jestli zastupitelstvo obce je ochotno podpořit do budoucna 
dotaci na rekonstrukci střechy budovy sokolovny.  
Odpovídá pan M. Ondrášek, že zastupitelstvo obce nemůže slíbit podporu dřív než uvidí 
projekt. 
Pan J. Nešpůrek se ptá přítomných členů Sokola pana J. Martince a pana M. Pazourka, zda  
se T. J. Sokol Radostice obrátila na Obec Sokolskou, která má budovu sokolovny 
v majetku a ta jestli je ochotna opravy podporovat. Dále navrhuje, aby se budova 
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sokolovny převedla do majetku Obce. S tímto návrhem přítomní členové Sokola 
nesouhlasí.  
Tato rozprava je uzavřena se závěrem, že je potřeba, aby starosta T. J. Sokola Radostice 
přednesl návrhy do budoucna, oslovil Obec Sokolskou o případném převedení majetku 
na Obec Radostice. Pokud by byla budova sokolovny v majetku Obce nebyl by problém 
s financováním oprav.  
Paní L. Chrástová zmínila poznámku ze strany školy, že jsou na oknech sálu sokolovny 
uvolněny bezpečnostní mříže. Členové Sokola vyřeší. 
 
b) Předsedkyně stavební komise paní L. Chrástová oznamuje připomínku člena stavební 
komise pana K. Dvořáka, že v „uličce“ (chodník z návsi na ulici Novou) by se měl vyřešit 
problém s paní H. Lhoteckou, která neudržuje svoji nemovitost a přilehlou zahradu 
v pořádku. Hrozí zde zřícení plotu, ohrožování chodců případným spadením střešní 
krytiny atd.  Starosta obce vyzve paní H. Lhoteckou k nápravě. 
 
c)Panu J. Pištěkovi se nelíbí složené cihly, které má pan Z. Adámek na cestě 
k chovatelské budově. Odklizení vyřeší pan starosta a pan místostarosta. 
 
 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání ve 21:07 hod. 

Zapsal: Barbora Prokešová 

 

Ověřovatelé: 

Lenka Chrástová      Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík 

Jiří Nešpůrek       Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


