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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 6/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 26. 11. 2014, 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 18. 11. 2014 
do 26. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 7) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). 
Byla omluvena Petra Matoušová. 
 
Bod 2 - Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi  
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.  
Návrh usnesení č. 2014/6/1 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje 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 navrhl určit ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a pana Jiřího 
Nešpůrka. 
Návrh usnesení č. 2014/6/2 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a pana 
Jiřího Nešpůrka. 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2014/6/3 
Zastupitelstvo obce Radostice určuje návrhovou komisi pana Michaela Ondráška a Ing. 
Jiřího Adamce. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  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 
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4. Schválení programu 
5. Kontrola plnění minulého usnesení obce 
6. Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
7. Schválení finančního limitu pro starostu obce 
8. Schválení rozpočtového opatření č. 10/2014 
9. Schválení vítěze výběrového řízení na zhotovitele projektu kanalizace a ČOV 

Radostice 
10. Schválení zahájení výběrového řízení dodavatele na stavební práce – „Stavební 

úpravy MŠ a ZŠ Radostice 
11. Schválení členů kontrolního výboru 
12. Schválení členů finančního výboru 
13. Určení počtu členů stavební komise 
14. Volba předsedy stavební komise 
15. Určení počtu členů komise pro kulturu, školu a sociální záležitosti 
16. Volba předsedy komise pro kulturu, školu a sociální záležitosti 
17. Schválení služby iMUNIS (rozklikávací rozpočet) 
18. Různé 
19. Rozprava 
20. Závěr 
 

Návrh usnesení č. 2014/6/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program ustavujícího zasedání podle  
přílohy č. 1. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce 
Předsedající informoval přítomné o položení kytice na počest válečných veteránů 
k pomníku padlých na návsi.  
 
 
Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
Předsedající seznámil přítomné s dalším postupem akce „Stavební úpravy MŠ a ZŠ 
Radostice“.  
 
 
Bod 7 – Schválení finančního limitu pro starostu obce 
Předsedající navrhl finanční hotovostní limit pro starostu obce ve výši 10.000,- Kč na 
doklad. 
Návrh usnesení č. 2014/6/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje finanční hotovostní limit pro starostu obce ve 
výši 10.000,- Kč na doklad. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 8 – Schválení rozpočtového opatření č. 10/2014 
Předsedající navrhuje ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2014, dle přílohy č. 2. 
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Návrh usnesení 2014/6/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014, dle přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti: 0,  Zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 9 – Schválení vítěze výběrového řízení na zhotovitele projektu kanalizace  
a ČOV Radostice 
Předsedající navrhuje ke schválení vítěze výběrového řízení na zhotovitele projektu 
kanalizace a ČOV Radostice firmu Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
Návrh usnesení č. 2014/6/7 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele 
projektu kanalizace a ČOV Radostice firmu Vodárenská společnost Chrudim, a. s. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti: 0,  Zdržel se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 10 – Schválení zahájení výběrového řízení dodavatele na stavební práce – 
„Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ 
Předsedající navrhuje ke schválení zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací na akci „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ včetně seznamu zájemců pro veřejnou 
zakázku na tuto akci, dle seznamu příloha č. 8. 
Návrh usnesení č. 2014/6/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ včetně seznamu zájemců 
pro veřejnou zakázku na tuto akci, dle seznamu příloha č. 8. 
Výsledek hlasování: Pro: 7,   Proti 0,  Zdrželi se 1(Ondrášek) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 11 – Schválení členů kontrolního výboru 
Předsedající navrhuje ke schválení tyto další členy kontrolního výboru: Václav Káňa, Jiří 
Nešpůrek, Jana Němečková a Petra Ondrášková. 
Návrh usnesení č. 2014/6/9 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje tyto další členy kontrolního výboru: Václav 
Káňa, Jiří Nešpůrek, Jana Němečková a Petra Ondrášková. 
Výsledek hlasování: Pro 8,   Proti 0,  Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 12 – Schválení členů finančního výboru 
Předsedající navrhuje ke schválení tyto další členy finančního výboru: Libor Švestka, 
Lenka Chrástová, Pavel David a Michael Ondrášek. 
Návrh usnesení č. 2014/6/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje tyto další členy finančního výboru: Libor 
Švestka, Lenka Chrástová, Pavel David a Michael Ondrášek. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 13 – Určení počtu členů stavební komise 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo stavební komisi, která by pracovala 
v počtu - pět členů. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje počet členů stavební komise na pět. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 14 – Volba předsedy stavební komise 
Předsedající navrhuje paní Lenku Chrástovou jako předsedkyni stavební komise. Jiný 
návrh podán nebyl.  
Návrh usnesení č. 2014/6/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje jako předsedkyni stavební komise paní Lenku 
Chrástovou. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 15 – Určení počtu členů komise pro kulturu, školu a sociální záležitosti 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo komisi pro kulturu, školu a sociální 
záležitosti, která by pracovala v počtu – pět členů. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/13 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje počet členů komise pro kulturu, školu a sociální 
záležitosti na pět. 
Výsledek hlasování: Pro: 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 16 – Volba předsedy komise pro kulturu, školu a sociální záležitosti 
Předsedající navrhuje paní Ing. Jarmilu Kadlecovu jako předsedkyni komise pro kulturu, 
školu a sociální záležitosti. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Ing. Jarmilu Kadlecovu jako předsedkyni komise 
pro kulturu, školu a sociální záležitosti. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 17 – Schválení služby iMUNIS (rozklikávací rozpočet) 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva obci i přítomné občany o nabídce služby 
„Rozklikávací rozpočet“ s firmou Triada za 3.132,- Kč bez DPH za rok, dle přílohy č. 3. 
Návrh usnesení č. 2014/6/15 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o poskytnutí 
služby „Rozklikávací rozpočet“ s firmou Triada za 3.132,- Kč bez DPH za rok, dle přílohy 
č. 3. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 18 – Různé 
a)Předsedající navrhuje ke schválení tyto další členy stavební komise: Květoslav Dvořák, 
Tomáš Chrást, Jiří Nešpůrek a Marek Filip. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje tyto další členy stavební komise: Květoslav 
Dvořák, Tomáš Chrást, Jiří Nešpůrek a Marek Filip. 
Výsledek hlasování: Pro: 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b)Předsedající navrhuje ke schválení tyto další členy komise pro kulturu, školu a sociální 
záležitosti: Barbora Prokešová, Jana Davidová, Eva Urbanová a Monika Kuchařová. Jiný 
návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje schválení tyto další členy komise pro kulturu, 
školu a sociální záležitosti: Barbora Prokešová, Jana Davidová, Eva Urbanová a Monika 
Kuchařová. 
Výsledek hlasování: Pro: 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
c)Předsedající předložil ke schválení seznam k vyřazení majetku ZŠ a MŠ Radostice, 
příloha č. 4. 
Návrh usnesení č. 2014/6/18 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vyřazení majetku ZŠ a MŠ Radostice podle 
přílohy č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro: 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
d)Předsedající navrhl ke schválení zařazení pomníku na návsi do majetku Obce 
Radostice, dle znaleckého posudku v příloze č. 5, a to v hodnotě 53.400,- Kč. 
Návrh usnesení č. 2014/6/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zařazení pomníku na návsi do majetku Obce 
Radostice, dle znaleckého posudku v příloze č. 5, a to v hodnotě 53.400,- Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
e)Předsedající předložil seznam faktur a dokladů k úhradě v celkové výši 21.171,34 Kč 
za období od 6. 11. do 25. 11. 2014, dle přílohy č. 6. 
Návrh usnesení č. 2014/6/20 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje starostu obce úhradou faktur a dokladů, dle 
přílohy č. 6 v celkové výši 21.171,34 Kč 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
f)Pan Jaroslav Dvořák upozornil, že se opět rozmohly skládky na ul. Hlavní za 
zahradami. Tento nepořádek je třeba odklidit, aby zde bylo místo na parkování. 
 
g)Pan Jiří Adamec oznámil všem přítomným, že Územní plán obce Radostice je 
k nahlédnutí v kanceláři OÚ v Radosticích a na Městském úřadě Šlapanice. 
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h)Předsedající oznámil, že na vypracování územní (zastavovací) studie plochy Z6c byly 
přijaty tři nabídky, ze kterých zastupitelstvo obce schválí jednu až na dalším zasedání, a 
to 17. 12. 2014. 
 
 
Bod 19 – Rozprava 
a)Ředitelka školy Mgr. Drahoslava Drábková navrhla ke schválení paní Ing. Jarmilu 
Kadlecovou jako člena Rady školy při ZŠ a MŠ Radostice. Jiný návrh podán nebyl. 
Návrh usnesení č. 2014/6/21 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje paní Ing. Jarmilu Kadlecovou jako člena Rady 
školy při ZŠ a MŠ Radostice. 
Výsledek hlasování: Pro 8,  Proti 0,  Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b)Paní Kubíková upozornila na další pomníčky a křížky, které by se mohly zařadit do 

majetku obce.  Zastupitelstvo obce Radostice rozhodlo, že členové stavební komise zjistí 

na jakých pozemcích tyto stavby stojí a zda je reálné je do majetku obce zařadit. Dále se 

tázala, zda by bylo možné doplnit obraz starostů v zasedací místnosti. Zařídí členové 

kulturní komise. 

c)Pan Marek Filip se ptal na prodej a koupi pozemků. Předsedající na tuto skutečnost 

odpověděl, že tato problematika se bude řešit společně s dalšími požadavky na prodej či 

koupi pozemků. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání ve 20:09 hod. 

Zapsal: Barbora Prokešová 

 

Ověřovatelé: 

Lenka Chrástová     Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík 

Jiří Nešpůrek     Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


