Obec Radostice
Zastupitelstvo obce Radostice
Zápis č. 7/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice,
konaného dne 17. 12. 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 9. 12. 2014
do 17. 12. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha
č. 12) 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 Ing. Jiří Adamec byl omluven.
Bod 2 - Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.
Návrh usnesení č. 2014/7/1
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 Ing. Jarmilu Kadlecovou a pana Mgr.
Václava Káňu.
Návrh usnesení č. 2014/7/2
Zastupitelstvo obce Radostice určuje ověřovateli zápisu paní Ing. Jarmilu Kadlecovou a
pana Mgr. Václava Káňu.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhl určit návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a Bc. Petru
Matoušovou.
Návrh usnesení č. 2014/7/3
Zastupitelstvo obce Radostice určuje návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a
Bc. Petru Matoušovou.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 4 - Schválení programu
Předsedající navrhl, aby byl program dnešního ustavujícího zasedání schválen v podobě
jaké byl vyvěšen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Kontrola plnění minulého usnesení obce
Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
Schválení rozpočtového opatření č. 11/2014
Schválení rozpočtového provizoria na měsíc leden 2015
Schválení cenové nabídky na zpracování územní studie plochy Z6c, kat. území
Radostice (prac. název „Tykadlo“)
10. Schválení ceny vody pro rok 2015
11. Schválení vody předané pro rok 2015
12. Plán inventur
13. Inventurní komise
14. Různé
15. Rozprava
16. Závěr
Návrh usnesení č. 2014/7/4
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
Všechny body minulého usnesení byly splněny.
Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
- Dvě pracovní porady 10. 12., 17. 12.
- Řešil se kalamitní stav – přerušení dodávky elektrické energie z důvodu námrazy
a popadaných stromů v lokalitě u koupaliště a cesta na vlakovou zastávku.
Komplet spadené veřejné osvětlení – vyřeší pan Čejka. Manželům Brtníčkovým
byla zapůjčena elektrocentrála.
- Pan Šalplachta si stěžoval na parkování na ul. Hlavní – bezohlední řidiči mu
parkují před vjezdem. Parkování na ul. Hlavní je dle pasportu.
- Proběhlo geodetické zaměření na ul. Nové – v zahradách ohledně vedení
kanalizace.
Bod 7 – Schválení rozpočtového opatření
Předsedající navrhuje ke schválení rozpočtové opatření č. 11/2014, dle přílohy č. 2.
Návrh usnesení 2014/7/5
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014, dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti: 0,
Zdržel se 0
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Bod 8 – Schválení rozpočtového provizoria na měsíc leden 2015
Předsedající navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2015 podle § 13 zákona
250/2000 Sb.
Návrh usnesení č. 2014/7/6
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 podle § 13
zákona 250/2000 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 7,
Proti: 0,
Zdržel se 1 (Kadlecová)
Usnesení bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení cenové nabídky na zpracování územní studie plochy Z6c, kat.
území Radostice (prac. název „Tykadlo“)
Stavební komise projednala a doporučila ze 3 nabídek na zpracování územní studie
nejlevnější nabídku Ing. arch. et Mgr. Dalibora Rese ve výši 65.000,- Kč. Nabídky jsou
součástí zápisu viz. příloha č. 3.
Předsedající navrhuje ke schválení cenovou nabídku na zpracování územní studie
plochy Z6c, katastrální území Radostice (prac. název „Tykadlo“ od ing. arch. et Mgr.
Dalibora Rese ve výši 65.000,- Kč, viz. příloha č. 3.
Návrh usnesení č. 2014/7/7
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje cenovou nabídku na zpracování územní studie
plochy Z6c, katastrální území Radostice (prac. název „Tykadlo“ od ing. arch. et Mgr.
Dalibora Rese ve výši 65.000,- Kč, viz. příloha č. 3 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 10 – Schválení ceny vody pro rok 2015
Předsedající navrhuje ke schválení cenu vody pro rok 2015 ve výši 24,- Kč vodné a 22,Kč stočné bez DPH a směrné číslo 36 m3, viz. příloha č. 4.
Návrh usnesení č. 2014/7/8
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje cenu vody pro rok 2015 ve výši 24,- Kč vodné a
22,- Kč stočné bez DPH a směrné číslo 36 m3, viz. příloha č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 11 – Schválení vody předané pro rok 2015
Předsedající navrhuje ke schválení cenu vody předané pro rok 2015 ve výši 10,- Kč bez
DPH, viz. příloha č. 5.
Návrh usnesení č. 2014/7/9
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje cenu vody předané pro rok 2015 ve výši 10,- Kč
bez DPH, viz. příloha č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 12 – Plán inventur
Předsedající navrhl ke schválení plán inventur dle přílohy č. 6.
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Návrh usnesení č. 2014/7/10
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje plán inventur dle přílohy č. 6.
Výsledek hlasování: Pro 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 13 – Inventurní komise
Předsedající jmenuje inventurní komisi ve složení:
Mgr. Václav Káňa – předseda, Jiří Nešpůrek, Bc. Michael Ondrášek, Ing. Jarmila Kadlecová
a Ing. Jiří Adamec – členové.
Bod 14 – Různé
a)Předsedající navrhl ke schválení smlouvy na zhotovení projektu kanalizace a ČOV
Radostice a autorizovaného dozoru se společností Vodárenská společnost Chrudim, a. s.
Návrh usnesení č. 2014/7/11
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvy na zhotovení projektu kanalizace a
ČOV Radostice a autorizovaného dozoru se společností Vodárenská společnost Chrudim,
a. s. a pověřuje starostu obce jejich podpisem, viz. příloha č. 7
Výsledek hlasování: Pro: 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Předsedající navrhl ke schválení jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami
souvislosti s projektem „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ ve složení paní Lenka
Chrástová, pan Jiří Nešpůrek a pan Tomáš Chrást. Náhradníci – pan Mgr. Václav Káňa,
pan Jaroslav Dvořák a paní Ing. Jarmila Kadlecová, viz. příloha č. 8.
Návrh usnesení č. 2014/7/12
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje jmenování komise pro otvírání obálek
s nabídkami souvislosti s projektem „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ ve složení
paní Lenka Chrástová, pan Jiří Nešpůrek a pan Tomáš Chrást. Náhradníci – pan Mgr.
Václav Káňa, pan Jaroslav Dvořák a paní Ing. Jarmila Kadlecová, viz. příloha č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 6,
Proti 0,
Zdrželi se 2 (Ondrášek, Matoušová)
Usnesení bylo schváleno.
c) Předsedající navrhl ke schválení jmenování komise pro posouzení obálek s nabídkami
v souvislosti s projektem „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ ve složení Ing. Jarmila
Kadlecová, paní Lenka Chrástová, pan Mgr. Václav Káňa, pan Jiří Nešpůrek a pan
Květoslav Dvořák. Náhradníci - pan Ing. Jiří Adamec, pan Jaroslav Dvořák, pan František
Chrást, slečna Bc. Petra Matoušová a pan Bc. Michael Ondrášek, viz. příloha č. 9.
Návrh usnesení č. 2014/7/13
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování komise pro posouzení obálek s nabídkami
v souvislosti s projektem „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ ve složení Ing. Jarmila
Kadlecová, paní Lenka Chrástová, pan Mgr. Václav Káňa, pan Jiří Nešpůrek a pan
Květoslav Dvořák. Náhradníci - pan Ing. Jiří Adamec, pan Jaroslav Dvořák, pan František
Chrást, slečna Bc. Petra Matoušová a pan Bc. Michael Ondrášek, viz. příloha č. 9.
Výsledek hlasování: Pro 6,
Proti 0,
Zdrželi se 2 (Ondrášek, Matoušová)
Usnesení bylo schváleno.
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d)Předsedající, dle návrhu knihovnice paní L. Ondráškové, navrhl ke schválení vyřazení
knih z obecní knihovny, dle přiloženého seznamu, viz. příloha č. 10.
Návrh usnesení č. 2014/7/14
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knih z obecní knihovny, dle přiloženého
seznamu, viz. příloha č. 10.
Výsledek hlasování: Pro: 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
e)Předsedající, dle návrhu účetní obce paní Evy Urbanové, navrhl ke schválení storno
faktur, viz. příloha č. 11.
Návrh usnesení č. 2014/7/15
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje storno faktur, viz. příloha č. 11.
Výsledek hlasování: Pro: 8,
Proti 0,
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 15 – Rozprava
a)Pan Ondrášek se ptá na postup ohledně zateplení sokolovny. Odpověděl pan Kadlec, že
vzhledem k opakovanému posunutí termínu proběhlo otevírání obálek 17. 12. v 16:00
hod. Ze čtyř nabídek byla vybraná firma Letostav – nejnižší nabídka. T. J. Sokol
Radostice, aby mohla akci zateplení sokolovny uskutečnit, požádal pan Kadlec o
příspěvek zastupitelstvo obce cca 630.000 – 650.000,- Kč. Zastupitelstvo obce se
dohodlo, že schválení příspěvku přesune na další zasedání zastupitelstva obce. Ohledně
sokolovny byla sjednaná schůzka na pondělí 22. 12. 2014
b)Pan Dvořák informoval přítomné, že byl upraven terén v areálu chovatelů za budovou
OÚ, kde byl rozježděný trávník. Dále tam byla umístěna značka zákaz vjezdu.

Předsedající ukončil zasedání ve 21:14 hod.
Zapsal: Barbora Prokešová

Ověřovatelé:
Ing. Jarmila Kadlecová

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík

Mgr. Václav Káňa

Místostarosta: Jaroslav Dvořák
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