Obec Radostice
Zastupitelstvo obce Radostice
Zápis č. 8/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice,
konaného dne 8. 7. 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 30. 6. 2015
do 8. 7. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha
č. 8) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Pan Mgr. Václav Káňa byl omluven.
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. 2015/8/1
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 3 – Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Předsedající navrhuje určit ověřovateli zápisu paní Ing. Jarmilu Kadlecovou a pana Jiřího
Nešpůrka. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2015/8/2
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Ing. Jarmilu
Kadlecovou a pana Jiřího Nešpůrka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi pana Ing. Michaela Ondráška a paní Lenku
Chrástovou. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
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Návrh usnesení č. 2015/8/3
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi ve složení pana Ing. Michaela
Ondráška a paní Lenku Chrástovou..
Výsledek hlasování:
Pro
7
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.
9.
10.
11.

Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Kontrola plnění minulého usnesení obce
Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
Zánik mandátu člena zastupitelstva – nástup náhradníka dle zákona č. 491/2001
Sb., § 56, odst. 1 a 2
Schválení směrnice Obce Radostice k realizaci zakázek malého rozsahu
Různé
Rozprava
Závěr

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

Usnesení č. 2015/5/7 jedná se o prodej části pozemku manželům
Rautenkranzovým. Doposud trvá (čeká se na geodetické zaměření).
Usnesení č. 2015/7/6 týkající se účasti na VH DSO Šlapanicko – zastupováním
pověřen pan Libor Švestka (zúčastnil se i místostarosta obce pan Jaroslav
Dvořák). Splněno.
Usnesení č. 2015/7/7 – provedení autorské malby na fasádě ZŠ a MŠ. Splněno.
Usnesení č. 2015/7/8 – oprava podlahy v jedné stávající učebně (po odstranění
stávající krytiny byl zjištěn špatný stav deskového záklopu) – doporučuje se
výměna záklopu za desky OSB.
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-

Usnesení č. 2015/7/9 týkající se provedení nátěrů okapů a oplechování na ZŠ a
MŠ. 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 pracovní schůzce ve středu 1. 7. 2015. Činnost
zastupitelstva vychází ze zápisu z této schůzky, viz. příloha č. 7.
Předsedající podrobně seznámil přítomné s tímto zápisem.
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od
posledního zasedání zastupitelstva obce Radostice.
Bod 7 – Zánik mandátu člena zastupitelstva – nástup náhradníka dle zákona č.
491/2001 Sb., § 56, odst. 1 a 2
Předsedající sdělil přítomným členům zastupitelstva a přítomným občanům, že od pana
Ing. Jiřího Adamce obdržel oznámení o rezignaci na člena zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí rezignaci pana Ing. Jiřího Adamce na člena
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva Ing.
Jiřího Adamce k datu 26. 6. 2015 a nástup náhradníka pana Jindřicha Martince k datu 27.
6. 2015 dle zákona č. 491/2001 Sb., § 56, odst. 1 a 2, včetně složení slibu. Příloha č. 2
Bod 8 – Schválení směrnice Obce Radostice k realizaci zakázek malého rozsahu
Pan Ing. M. Ondrášek, člen zastupitelstva navrhuje ostatním členům zastupitelstva ke
schválení Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Radostice.
Přítomné s podrobnostmi seznámil dle přílohy č. 3.
Návrh usnesení č. 2015/8/5
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje směrnici Obce Radostice k realizaci zakázek
malého rozsahu. Příloha č. 3
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 9 – Různé
a) Na základě návrhu paní Šperkové k odprodeji pozemku – parc. č. 579/37 v k. ú.
Radostice u Brna se zastupitelstvo obce Radostice dohodlo na koupi tohoto pozemku za
cenu 2.000,- Kč. Dle přílohy č. 4.
Návrh usnesení č. 2015/8/6
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje koupi pozemku parc. č. 579/37, o výměře 53 m2,
ostatní plocha, v k. ú. Radostice, od paní Dagmar Šperkové, Kuldova 12, 615 00 Brno za
cenu 2.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy. Příloha č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) V úterý 7. 7. 2015 v 9:00 hod. v zasedací místnosti OÚ proběhlo otevírání obálek
uchazečů výběrového řízení na akci „Radostice na Indiánské stezce“. Hodnotící komise:
Lenka Chrástová, Jaroslav Dvořák a Ing. Tereza Friedlová. Do výběrového řízení byly
doručeny dvě nabídky.
- DP stavby energo, s. r. o., Šmejkalova 1534/84, 616 00 Brno, s cenovou nabídkou
1.622.467,63 Kč bez DPH.
- JOKA Moravský Krumlov, s. r. o., Skalice 197, 671 71 Skalice, s cenovou nabídkou
1.431.667,20 Kč bez DPH
Obě byly řádně doručeny a obě splňovaly všechny podmínky.
Pan Ing. Michael Ondrášek, člen zastupitelstva vznesl dotaz, zda tyto firmy mají
zkušenosti s budováním dětských hřišť, když jsou to obě firmy stavební. Odpovídá paní
Lenka Chrástová, členka zastupitelstva a předsedkyně hodnotící komise výběrového
řízení, že obě firmy zkušenosti mají.
Pan Ing. Michael Ondrášek, člen zastupitelstva se dále ptá, kdo bude dodávat na dětské
hřiště herní prvky. Odpovídá paní Lenka Chrástová, členka zastupitelstva, že vybraná
firma. Herní prvky mají certifikáty, které jsou součástí dodávky.
Návrh usnesení č. 2015/8/7
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu hodnotící komise k výběrovému
řízení k projektu „Radostice na Indiánské stezce“. Výběrového řízení se zúčastnili dva
uchazeči:
- DP stavby energo, s. r. o., Šmejkalova 1534/84, 616 00 Brno, s cenovou nabídkou
1.622.467,63 Kč bez DPH.
- JOKA Moravský Krumlov, s. r. o., Skalice 197, 671 71 Skalice, s cenovou nabídkou
1.431.667,20 Kč bez DPH
A současně pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 1.431.667,20 Kč bez DPH (JOKA Moravský Krumlov,
s. r. o., Skalice 197). Příloha č. 5
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Starosta obce blahopřeje zastupiteli Michaelu Ondráškovi k získání titulu Ing.
c) Ing. Michael Ondrášek, člen zastupitelstva, se ptá na informace z VH DSO Šlapanicka.
Odpovídá pan Libor Švestka, člen zastupitelstva
Na jednání byly schváleny stanovy v původním znění s tím, že obce mají vznést
připomínky, které budou projednány před dalším setkáním (září - říjen). Připomínky
chtějí písemně odsouhlasené zastupitelstvem obce. Vyjma Radostic a asi Telnice nikdo
připomínky nevznesl. Čerpání by se mělo v první fázi týkat cyklostezek ze Šlapanic
dvěma směry a Střelicko.
Pan Libor Švestka a Jaroslav Dvořák, místostarosta jednali se starostou obce Silůvky
ohledně možného propojení Radostic a Silůvek cyklostezkou s pokračováním na
Mělčany.
Pan Libor Švestka psal starostovi obce Prštice panu J. Daňkovi, zda Prštice uvažují
připojit se k projektu cyklostezky přes svazek Šlapanicko. Odpověď zněla, že nikoli,
maximálně, že by žádali obce samostatně.
Z tohoto důvodu pro obec Radostice bude zajímavé jen čerpání v případě výstavby
domova pro seniory či podobného zařízení. Co se financování příjmů zaměstnanců
Šlapanického svazku týče, první rok by měli mít prostředky ze 100%, druhý 80% a třetí
70% hrazené státem. Zbytek by se doplácel. Menší obce 1.000,- Kč, větší 2-4 tis. Kč. Pan
Švestka neví, jestli ročně nebo měsíčně.
Paní Lenka Chrástová, členka zastupitelstva, předložila připomínky ke stanovám DSO
Šlapanicko. Příloha č. 6.
Návrh usnesení č. 2015/8/8
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje připomínky ke stanovám Dobrovolného svazku
obcí Šlapanicko. Příloha č. 6.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 1 (Kadlecová)
Usnesení bylo schváleno.
d) Ing. Michael Ondrášek, člen zastupitelstva, navrhuje řešit situaci u kostela ohledně
parkování zrušením zámkové dlažby, místo betonových květináčů. Pan Jiří Nešpůrek
nesouhlasí. Květináče jsou v tuto chvíli nejjednodušším řešením. Dále pan Nešpůrek
předložil návrh řešení na celou lokalitu u kostela.
e) Pan Jiří Nešpůrek, člen zastupitelstva, seznámil přítomné s umístěním dopravní
značky (zákaz zastavení, dodatková tabulka nad 3,5 t) na návsi. Tato značka se zde
umístila z důvodu parkování kamionů. Jedním důvodem bylo také to, že řidiči
zaparkovaných kamionů nereagovali na upozornění zástupců obce na nevhodné
parkování. Pan Ing. M. Ondrášek upozornil, že se tato značka musí doplnit do
dopravního pasportu obce.
f) Pan Libor Švestka, člen zastupitelstva, se ptá, zda se bude hledat jiné místo
k případnému parkování kamionů. Pan Jiří Nešpůrek odpovídá, že ne. Není důvod.
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g) Pan L. Švestka, člen zastupitelstva, informuje přítomné o studii úpravy koryta
Bobravy od Rosic až po ČOV v Radosticích. Veřejné jednání se koná 28. 7. 2015. Pan
Švestka se tohoto jednání zúčastní.
h) Pan Jaroslav Dvořák, místostarosta, sděluje, že byly dokončeny opravy na sběrném
dvoře. Dále zpracovává ekonomický rozpočet ohledně svozu odpadů. Výsledek bude
předložen na dalším veřejném zasedání.

Bod 10 – Rozprava
a) Paní Kubíkovou a pan Kováříka zajímá, zda Obec Radostice bude mít v DSO Šlapanicko
zastoupenou nějakou funkci. Pan Libor Švestka odpovídá, že ne. Když se pan RNDr.
Chvátal ptal na obsazení funkcí, ostatní obce byly v rozhodnutí rychlejší.
b) P. V. Kovářík děkuje člence zastupitelstva paní L. Chrástové za vytrvalost v boji za
svou pravdu. Stojí si stále za svými rozhodnutími. Poctivě zastává zájmy obce. To se
panu Kováříkovi líbí.
Co se týče DSO Šlapanicko se panu Kováříkovi nelíbí, že budou Radostice od ostatních
obcí v tomto svazku izolovány. Z důvodu, že do svazku nevstoupila obec Prštice,
Ořechov, Střelice. Pan L. Švestka, člen zastupitelstva, odpovídá, že zřejmě spousta věcí
nebude pro naši obec zajímavá, ale budou dostupné informace. Pan J. Nešpůrek, člen
zastupitelstva, dodává, že se mohou tyto obce postupně přidat. Pan Ing. M. Ondrášek,
člen zastupitelstva, dodává, že je to buď a nebo! Něco se může hodit, něco ne. Pokud
nebude členství v tomto svazku pro obec výhodné, může se kdykoliv vystoupit.
Bod 11 – Závěr
Předsedající ukončil zasedání ve 21:10 hod.

Zapsal: Barbora Prokešová
Ověřovatelé:
Ing. Jarmila Kadlecová
Ověřeno dne ………………….

Jiří Nešpůrek
Ověřeno dne ………………….

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík
Místostarosta: Jaroslav Dvořák
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