Obec Radostice
Zastupitelstvo obce Radostice
Zápis č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice,
konaného dne 24. 06. 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 16. 06. 2015
do 24. 06. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha
č. 6) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Paní Ing. Jarmila Kadlecová byla omluvena.
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. 2015/7/1
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 3 – Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Předsedající navrhuje určit ověřovateli zápisu pana Libora Švestku a paní Lenku
Chrástovou. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2015/7/2
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Libor Švestka
a paní Lenku Chrástovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi pana Ing. Michaela Ondráška a pana Mgr.
Václava Káňu. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
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Návrh usnesení č. 2015/7/3
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi ve složení pana Ing. Michaela
Ondráška a pana Mgr. Václava Káňu.
Výsledek hlasování:
Pro
8
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Kontrola plnění minulého usnesení obce
Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
Schválení účasti obce Radostice v „Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko“
Různé
Rozprava
Závěr

Návrh usnesení č. 2015/7/4
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program veřejného zasedání, dle přílohy č. 1.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce
-

-

Nebylo splněno usnesení č. 2015/05/07 – nebyla vypracovaná kupní smlouva +
geodetické zaměření – manželé Rautenkranzovi. Jedná se o prodej části obecního
pozemku. Manželé Rautenkranzovi si vyřizují geodetické oddělení. Poté bude
vyvěšen záměr obce o prodeji části obecního pozemku 77/21. Po schválení
tohoto záměru bude vypracovaná kupní smlouva.
Usnesení č. 2015/6/6. Byla podepsaná příkazní smlouva s firmou BlueFort –
bioodpady.
Usnesení č. 2015/6/8. Byla podepsaná smlouva o dílo s firmou SAGRES – dětské
hřiště MŠ a ZŠ.
Usnesení č. 2015/6/10. Žaluzie do nových prostor a oprava podlahy v jedné
stávající učebně - žaluzie jsou součástí dodávky oken, - oprava podlahy v učebně,
viz. bod různé
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-

Usnesení č. 2015/6/12. Smlouva o nájmu nebytových prostor, upravená dle
zápisu byla dopracována a podepsána.

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
Úkoly vyplývající z různého a rozpravy:
- Sběrný dvůr (bioodpady) – plot, ostnatý drát – splněno.
- Informativní schůzka zastupitelů k Dobrovolnému svazku obcí Šlapanicko, dne
16. 6. 2015 – splněno.
- Oprava mostku směrem na nádraží – začátek realizace opravy 27. – 28. 6. 2015.
- Vytyčení ochranného pásma vodního zdroje – v současné době dokončuje firma
UNIGEO.
- Návrh motivu na budovu školy – písmomalba – navrhla paní Lenka Chrástová.
- Místní hospodářství – konečná likvidace – zařídí paní Ing. Jarmila Kadlecová
- Obecní byty – změnit výši nájemného – prostudovat.
- Kvalita vody v obecním vodovodu – jeden občan našel bílé částečky ve vodě.
Pravděpodobně usazený vodní kámen v trubkách občana. Kvalita vody je dle
rozborů v pořádku. Nikdo jiný si nestěžoval.
- Byly vyvěšeny zadávací podmínky k výběrovému řízení – Radostice na Indiánské
stezce (hřiště za ZŠ a MŠ).
- Připomínka zastupitelky p. Kadlecové „že se jí nelíbí systém práce starosty, kdy
nejsou porady každých 14 dní“. Odpověď ke kritice: pracovní porady, jak byly
schůzky zastupitelů v minulosti nazývány nemají žádný relevantní základ a oporu
v zákoně o obcích a následně v jednacím řádu zastupitelstva obce. Všechny
záležitosti, které projednává zastupitelstvo obce jsou záležitostmi veřejnými, tzn.,
že musí být také veřejně projednávány. Svolávání zastupitelů obce přísluší
starostovi a to dle potřeby a jeho uvážení, a to proto, aby byli zastupitelé včas
před veřejným zasedáním v předstihu o všech záležitostech informováni. Přesto
se zastupitelstvo dohodlo na konání pravidelných informativních schůzek vždy
každou první středu v každém kalendářním měsíci a jinak dle potřeby jak je
citováno výše.
Pan Ing. Jiří Adamec, člen zastupitelstva reaguje, že pravidelné pracovní porady se dělaly
proto, aby byli zastupitelé pravidelně informováni o věcech týkajících se chodu obce.
Dále sděluje, že na tomto se zastupitelstvo dohodlo již po volbách. Pan J. Nešpůrek a paní
L. Chrástová odpovídají, že o této dohodě neví. Pana Adamce to nepřekvapuje. Starosta
obce odpovídá, že i když jsou schůzky zastupitelů, pan Adamec stejně pravidelně
nechodí. Starosta obce se řídí jednacím řádem zastupitelstva. Trvá na tom, že budou
schůzky každou první středu v každém kalendářním měsíci, jak se členové zastupitelstva
dohodli a ostatní dle potřeby. Dále zdůrazňuje, že každý člen zastupitelstva má právo
přijít za starostou obce kdykoli, pokud bude potřebovat informace.
P. L. Chrástová reaguje, že pokud chtějí být zastupitelé informovaní, měli by se sami více
zajímat o věci, které se řeší, např. budova školy. Téměř nikdo ze zastupitelů, tam nechodí
a neví, co se řeší, potom se diví. P. J. Adamec odpovídá, že pracím na škole nerozumí a že
nevidí důvod, proč by tam měl chodit. P. P. Ondrášková (vedoucí učitelka MŠ) reaguje, že
by se každý zastupitel měl zajímat o školu, je to budoucnost obce. Paní L. Chrástová
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souhlasí se schůzkami každou první středu v měsíci. Pan Adamec dále vyžaduje posílat
informace ze schůzek zastupitelstva e-mailem, pokud některý z členů zastupitelstva na
schůzce chybí. Členy zastupitelstva bylo zamítnuto z důvodu, že se nenašel žádný člen
zastupitelstva, který by informace posílal. Shodli se na tom, že pokud někdo na schůzce
chybí, může se přijít informovat osobně za starostou.
Dále se pan Adamec táže pracovnice obce p. Prokešové, proč nebyl zápis z minulého
zasedání zveřejněn ihned po podpisu na stránkách obce. P. Prokešová se snaží vysvětlit,
že opomněla z důvodu jiných povinností. Dále také není určeno do kdy, po podpisu
zápisu, musí být zápis zveřejněn na web stránkách. Pan Adamec stále trvá na tom, že měl
být zveřejněn. Z důvodu, že nebyl zápis zveřejněn na web stránkách, není seznámen
s jednáním zastupitelstva na minulém zasedání, ze kterého byl omluven.
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od
minulého zasedání zastupitelstva obce Radostice.
Bod 7 – Schválení účasti obce Radostice v „Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko“
Na minulém zasedání tento bod nebyl schválen z důvodu malého množství informací.
V úterý 16. 6. 2015 se uskutečnila schůzka s RNDr. Chvátalem, aby objasnil některým
členům zastupitelstva nejasnosti a zodpověděl na otázky. V pondělí 29. 6. 2015 se koná
1. Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Šlapanicka.
Členství v tomto svazku obec zatím nijak finančně nezatíží. Paní Chrástová s členstvím
nesouhlasí a srovnává toto členství se členstvím MAS Bobrava, Obec vstupovala za
určitých podmínek, které byly nakonec změněny. Pan Kovářík (občan) se ptá co je MAS
Bobrava – odpovídá paní Chrástová, že je to místní akční skupina, která sdružuje 9 obcí.
Jednání probíhalo s paní místostarostkou obce Moravany. Tato obec založila MAS
Bobrava, proto dle názoru paní Chrástové bude mít největší výhody z této skupiny. Pan
Kovářík se dále ptá, proč Radostice nevstoupí do Dobrovolného svazku obcí Šlapanicka
v průběhu jeho působení. Odpovídá místostarosta obce, že má zájem o účast již na valné
hromadě, aby byl zřetelný zájem o tento svazek.
Paní Chrástové vadí, že se větší záměry v obci (projekty) budou projednávat v rámci
svazku, bude se na těchto záměrech podílet více obcí atd. Pan Ondrášek vysvětluje
princip postupu svazku na konkrétním případu, např.: jedna obec bude mít v plánu
vystavět domov pro seniory, ale nebude mít dostatek finančních prostředků, aby tento
záměr zrealizovala sama – domluví se více obcí, dají dohromady společně finanční
prostředky - vystaví společně domov pro seniory a ten se stane jejich společným
majetkem. Toto se paní Chrástové nelíbí. Každá obec by měla mít svůj majetek. Pan
Kovářík se ptá, zda obec má dostatek finančních prostředků na to, aby vystavěla např.
zmiňovaný domov pro seniory samostatně. V případě výstavby by obec využila žádosti o
dotaci. Obec zatím nemá ani žádný projekt.
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení na základě § 84, odst. (2),
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, dle přílohy č. 2.
Návrh usnesení č. 2015/7/5
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení
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Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a
Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Příloha č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
5 (Kadlčík, Dvořák, Ondrášek, Nešpůrek, Švestka)
Proti
1 (Chrástová)
Zdržel se
2 (Káňa, Adamec)
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2015/7/6
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje zastupováním obce Radostice na valné hromadě
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko konané dne 29. 6. 2015 pana Libora Švestku.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
0
Zdržel se
2 (Chrástová, Švestka)
Usnesení bylo schváleno.
Bod 8 – Různé
a)Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení 4 cenové nabídky na
provedení autorské výmalby na fasádu školy. Firma Marcela Ševčíková – písmomalíři –
celková cena 45.000,- Kč bez DPH, při objednávce do 10 dnů možná sleva ve výši 5 %,
tedy celková cena 42.750,- Kč bez DPH. Jan Marek, www.KreativniMalby.cz, cena
45.900,- Kč bez DPH. Cena je bez lešení. AB design, reklamní agentura, cena 58.600 Kč
bez DPH. SKR stav, s. r. o., cena 38.000,- Kč bez DPH. Příloha č. 3.
Návrh usnesení č. 2015/7/7
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje provedení autorské výmalby na fasádu školy
firmou SKR stav, s. r. o. za 38.000,- Kč bez DPH. Důvodem výběru této firmy je fakt, že
realizuje i fasádu, na kterou se výmalba realizuje. Příloha č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
b)Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení 3 cenové nabídky na
provedení opravy podlahy v jedné třídě ZŠ Radostice. KB komplet servis, s.r.o., cena
128.739,- Kč s DPH. ZETOMA, S. R. O., cena 95.034,- bez DPH. PYTELA Karel, kladení
podlah, cena 101.108,- bez DPH. Příloha č. 4.
Návrh usnesení č. 2015/7/8
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje provedení opravy podlahy v jedné třídě ZŠ
Radostice firmou ZETOMA, S. R. O. za cenu 95.034,- Kč bez DPH. Financování bude
z rozpočtu ZŠ. Příloha č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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c) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení 4 cenové nabídky na
provedení nátěrů okapů a oplechování na ZŠ Radostice. MALBY-NÁTĚRY, Jan Kordik,
cena 15.250,- Kč bez DPH. Dokončovací stavební práce, Pavel Kouřil, cena 11.740,- Kč
bez DPH. Výstavařské práce, malířské, natěračské práce, Oldřich Flodr, cena 14.850,- Kč.
Položkový rozpočet stavby ZL 1 Klempířské práce, SKR stav, s. r. o., cena 107.034,- Kč
s DPH. Příloha č. 5.
Návrh usnesení č. 2015/7/9
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje provedení nátěrů okapů a oplechování na ZŠ
Radostice panem Kouřilem za cenu 11.740,- Kč. Pan Kouřil není plátce DPH. Příloha č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
d) Pan Ing. J. Adamec (člen zastupitelstva) navrhuje, aby společně s pozvánkou na
zasedání zastupitelstva byly předem vyvěšeny smlouvy, které se budou projednávat na
zasedání zastupitelstva. Také navrhuje vyvěsit všechny podklady k projednání. Starosta
obce reaguje a sděluje, že není možné vše předem vyvěsit, protože některé důležité věci
k projednání se vyskytnou třeba jen den před zasedáním zastupitelstva. Dále je nutné
brát v úvahu, že občané, kteří chtějí být informováni, mohou přijít do kanceláře OÚ.
Zatím se tak nestává. Starší občané nemají internet.
e) Pan L. Švestka (člen zastupitelstva) upozorňuje na mostky přes Bobravu, za mlýnem,
bylo by dobré napustit je olejem, jsou vyschlé. Dále kamenivo mezi mostkami mírně
shrábnout a posunout od mostku směrem ke mlýnu.
f) Místostarosta obce informuje přítomné o pracích, které vykonávají pracovníci obce –
oprava plotu a plochy – sběrný dvůr. Dále budou opravovat mostek u vlakového nádraží.
Dále informuje o opravě pomníku na návsi, pracovníci obce pomník očistí. Kameník
obnoví písmo, zahradník zastřihne keře kolem pomníku.
g) Pan M. Ondrášek (člen zastupitelstva) navrhuje ostatním členům zastupitelstva ke
zvážení, zda by nebylo dobré funkci starosty vykonávat jako uvolněnou. P. J. Adamec
reaguje, že neměl dostatek času o této problematice přemýšlet. Starosta obce sděluje, že
vyřizování je čím dál víc. Řeší se dotace, které se v minulosti neřešily. V okolních obcích
mají již starosty uvolněné, kteří mají více času věnovat se práci na obci. Upozorňuje, že
návrh na uvolněnou funkci starosty v současné době nepodporoval a že by potřeboval
prostor na uspořádání svých pracovních záležitostí. P. L. Chrástová se tedy ptá od kdy by
funkci uvolněného starosty přijal. Starosta obce i ostatní členové zastupitelstva se
shodli, že by tato funkce byla vykonávaná od 1. 9. 2015.
P. M. Ondrášek navrhuje členům zastupitelstva ke schválení funkci starosty vykonávat
jako uvolněnou, a to od 1. 9. 2015.
Návrh usnesení č. 2015/7/10
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou od 1. 9.
2015.
Výsledek hlasování:
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Pro
6 (Ondrášek, Dvořák, Chrástová, Nešpůrek, Švestka, Adamec)
Proti
0
Zdrželi se 2 (Kadlčík, Káňa)
Usnesení bylo schváleno.
Bod 10 – Rozprava
a) P. F. Chrást sděluje, ohledně kvality vody v obecním vodovodu, že vodojem se
pravidelně čistí. Usazeniny mohou být z nevyměněných filtrů v domácnostech.
b) P. V. Kovářík se ptá, zda se nějak řeší parkování u kostela. Na minulém zasedání se
rozhodlo, že se na dvě místa umístí kámen nebo velký květináč, aby se zde zabránilo
parkování aut. Odpovídá starosta, že budou umístěny osázené květináče. Řeší se. Dále se
musí dořešit celková dopravní situace křižovatky u kostela. P. M. Ondrášek sděluje, že už
před několika lety byl návrh tuto křižovatku přebudovat do tvaru T. Tím by se také
snížila rychlost projíždějících vozidel. P. J. Nešpůrek navrhuje zvážit, zda by tam nešla
udělat točna pro autobus, aby nemusel zajíždět na náves, a tím odlehčil provoz v obci.
Také místní komunikace na ul. Prostřední by nebyla tak zatěžována.
c) P. J. Adamec (člen zastupitelstva) upozorňuje na kamion, který občas parkuje na návsi.
Není to žádoucí. Starosta obce najde řešení a vyřeší.
d) P. T. Chrást navrhuje panu J. Adamcovi, zda by nebylo dobré zvážit rezignaci na funkci
člena zastupitelstva. Dále sděluje, že to navrhuje i přestože pana Adamce při volbách do
zastupitelstva volil, ale bohužel není z jeho přístupem k obci spokojen. P. J. Adamec
odpovídá, že neví, co na to říct.
Bod 11 – Závěr
Předsedající ukončil zasedání ve 21:40 hod.
Zapsal: Barbora Prokešová
Ověřovatelé:
Libor Švestka
Ověřeno dne ………………….

Lenka Chrástová
Ověřeno dne ………………….

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík
Místostarosta: Jaroslav Dvořák
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