Obec Radostice
Zastupitelstvo obce Radostice
Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice,
konaného dne 05. 01. 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 29. 12. 2014
do 05. 01. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha
č. 4) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 2 - Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.
Návrh usnesení č. 2015/1/1
Zastupitelstvo obce Radostice určuje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 3 – volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Bc. Michaela Ondráška a Jiřího
Nešpůrka.
Návrh usnesení č. 2015/1/2
Zastupitelstvo obce Radostice určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Michaela Ondráška a
Jiřího Nešpůrka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhl určit návrhovou komisi pana Ing. Jiřího Adamce a pana Mgr. Václava
Káňu.
Návrh usnesení č. 2014/1/3
Zastupitelstvo obce Radostice určuje návrhovou komisi pana Ing. Jiřího Adamce a pana
Mgr. Václava Káňu.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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.

Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Kontrola plnění minulého usnesení obce
Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných
zakázkách – Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice
8. Projednání žádosti T. J. SOKOL Radostice o příspěvek na zateplení budovy
sokolovny.
9. Různé
10. Rozprava
11. Závěr
Návrh usnesení č. 2015/1/4
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program ustavujícího zasedání podle
přílohy č. 1.
Výsledek hlasování:
Pro
9
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 29. 12. 2014, 05. 01. 2015.
- Stále v řešení akce „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“.
- Stále v řešení zateplení budovy sokolovny.
Bod 7 – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách – Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice
Paní Ing. Jarmila Kadlecová informovala přítomné členy zastupitelstva a občany o tom,
že v souvislosti s akcí „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ 19. 12. 2014 proběhlo
otevírání obálek a 29. 12. 2014 vybírala hodnotící komise vhodného kandidáta veřejné
zakázky na stavební práce. Celkem byly čtyři nabídky.
Nabídka č. 1 - Hrušecká stavební spol. s r. o..
Nabídka č. 2 - Společenství: Spol.: Moravostav Brno, a. s., stavební společnost, Spol. 2:
TEPS plus s. r. o.
Nabídka č. 3 - Společenství: Sdružení pro ZŠ a MŠ Radostice Spol. 1: SKR stav, s. r. o.,
Spol. 2: Alphaplan – PS s. r. o.
Nabídka č. 4 – STOBOD s. r. o.
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Z těchto nabídek je doporučeno vyloučit firmu STOBOD s. r. o. z účasti v zadávacím
řízení dle § 60 odst. 1 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ, který nesplnil kvalifikační předpoklady a
zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci (příloha č.
2).
Návrh usnesení 2015/1/5
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vyloučení uchazeče STOBOD, s. r. o. z účasti
v zadávacím řízení dle § 60 odst. 1 ZVZ a § 76 odst. 6 ZVZ, který nesplnil kvalifikační
předpoklady a zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací
dokumentaci (příloha č. 2).
Výsledek hlasování:
Pro
7(Kadlčík, Chrástová, Kadlecová, Káňa, Nešpůrek, Adamec, Dvořák)
Proti
0
Zdrželi se 2 (Ondrášek, Matoušová)
Usnesení bylo schváleno.
Hodnotící komise doporučuje ke schválení nejvhodnější nabídku veřejné zakázky
„Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ na stavební práce od společné nabídky společností
SKR stav, s. r. o. a Alphaplan – PS (Sdružení pro ZŠ a MŠ Radostice) dle přílohy č. 3.
Návrh usnesení č. 2015/1/6
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
„Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ na stavební práce od společné nabídky společností
SKR stav, s. r. o. a Alphaplan – PS (Sdružení pro ZŠ a MŠ Radostice) dle přílohy č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
6 (Kadlecová, Kadlčík, Káňa, Chrástová, Adamec, Nešpůrek)
Proti
0
Zdrželi se 3 (Ondrášek, Matoušová, Dvořák)
Usnesení bylo schváleno
Bod 8 – Projednání žádosti T. J. SOKOL Radostice o příspěvek na zateplení budovy
sokolovny
Stavební komise projednala žádost o příspěvek pro T. J. SOKOL Radostice na zateplení
budovy sokolovny. Dne 22. 12. 2014 proběhla schůzka stavební komise s některými
členy zastupitelstva a Sokola. Společně prošli prostory sokolovny. Závěr je takový, že
stavební komise nedoporučuje investovat finanční prostředky na zateplení budovy
sokolovny.
a) Člen zastupitelstva pan Ing. Adamec přesto navrhuje ke schválení navýšení příspěvku
na zateplení budovy sokolovny, akce „Sokolovna Radostice – zateplení“ na částku do
výše 650.000,- Kč celkem (původně schváleno 465.000,- Kč).
Návrh usnesení č. 2015/1/7
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje navýšení příspěvku na zateplení budovy
sokolovny, akce „Sokolovna Radostice – zateplení“ na částku do výše 650.000,- Kč
celkem (původně schváleno 465.000,- Kč).
Výsledek hlasování:
Pro
1(Kadlecová)
Proti
0
Zdržel se
8(Adamec, Chrástová, Ondrášek, Matoušová, Dvořák, Kadlčík,
Nešpůrek, Káňa)
Usnesení nebylo schváleno.
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b)Předsedající navrhuje ke schválení zrušení bodu usnesení „Příspěvek T. J. Sokol ve
výši 465.000,- Kč za podmínky, že bude poskytnuta žádaná dotace ze SFŽP na zateplení
obvodového zdiva a střechy Sokolovny“ ze zasedání č. 2/2014 ze dne 28. 5. 2014
zastupitelstva obce Radostice.
Návrh usnesení č. 2015/1/8
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zrušení bodu usnesení „Příspěvek T. J. Sokol ve
výši 465.000,- Kč za podmínky, že bude poskytnuta žádaná dotace ze SFŽP na zateplení
obvodového zdiva a střechy Sokolovny“ ze zasedání č. 2/2014 ze dne 28. 5. 2014
zastupitelstva obce Radostice.
Výsledek hlasování:
Pro
8(Adamec, Chrástová, Ondrášek, Matoušová, Dvořák, Kadlčík,
Nešpůrek, Káňa)
Proti
1 (Kadlecová)
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
c)Pan Adamec navrhuje ke schválení příspěvek na rekonstrukci sokolovny v max. výši
465.000,- Kč včetně DPH celkem na opravu štítové stěny do ul. Sokolská a opravu stěny
na náves. Také lze opravit střechu.
Návrh usnesení č. 2015/1/9
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje příspěvek na rekonstrukci sokolovny v max.
výši 465.000,- Kč včetně DPH celkem na opravu štítové stěny do ul. Sokolská a opravu
stěny na náves. Také lze opravit střechu.
Výsledek hlasování:
Pro
4 (Adamec, Káňa, Kadlecová, Kadlčík)
Proti
0
Zdrželi se 5 (Chrástová, Ondrášek, Dvořák, Matoušová, Nešpůrek)
Usnesení nebylo schváleno.
d)Pan Adamec navrhuje ke schválení příspěvek na doplatek za energetický audit a
zpracování projektové dokumentace, organizace výběrového řízení a dalších nákladů na
akci „Sokolovna Radostice – zateplení“ ve výši prokázaných nákladů do celkové výše
80.000,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 2015/1/10
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje příspěvek na doplatek za energetický audit a
zpracování projektové dokumentace, organizace výběrového řízení a dalších nákladů na
akci „Sokolovna Radostice – zateplení“ ve výši prokázaných nákladů do celkové výše
80.000,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
7 (Kadlčík, Kadlecová, Nešpůrek, Káňa, Matoušová, Ondrášek,
Adamec)
Proti
0
Zdrželi se 2 (Dvořák, Chrástová)
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 9 – Různé
Předsedající navrhuje ke schválení přípravu žádosti o dotaci na dětské hřiště v lokalitě
„za školou“ s max. spoluúčastí obce na realizaci ve výši 150.000,- Kč (bez DPH) a
pověřuje starostu přípravou podkladů k podání žádostí.
Návrh usnesení č. 2015/1/11
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje přípravu žádosti o dotaci na dětské hřiště
v lokalitě „za školou“ s max. spoluúčastí obce na realizaci ve výši 150.000,- Kč (bez DPH)
a pověřuje starostu přípravou podkladů k podání žádostí.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 10 – Rozprava
a) Pan Kovářík vznesl dotaz, zda částka na akci „Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ je
konečná nebo zda se počítá ještě s vedlejšími výdaji. Na dotaz odpověděla paní
Kadlecová, že dle smlouvy se počítá s cenou konečnou + 5 % rezerva.
b) Paní Kubíková vznesla dotaz, zda firma, která byla vybrána na stavební práce akce
„Stavební úpravy MŠ a ZŠ Radostice“ je vhodná, pokud se vybírá dle nejnižší cenové
nabídky. Paní Kubíkové bylo odpovězeno, že vybraná firma nepředložila nejnižší
cenovou nabídku, ale doložila všechny potřebné dokumenty a dle referencí je tato firma
nejvhodnější. Firma s nejnižší cenovou nabídkou nepředložila všechny dokumenty.
c) Dále se paní Kubíková tázala na svoz tříděného odpadu. Zdá se jí, že jsou kontejnery
na tříděný odpad (hlavně plasty) stále přeplněné. Odpověděl pan Káňa, že tyto
kontejnery jsou pravidelně vyváženy a v loňském roce byla kapacita kontejnerů
navýšena. Jde o to, že pokud občané nebudou, zejména plastové lahve, řádně
„sešlapávat“ budou se kontejnery plnit rychleji. Dále je důležité přihlédnout k tomu, že
byly vánoční svátky a tudíž byly kontejnery více využity.
Zastupitelstvo obce znovu prověří kapacitu kontejnerů. Dále se budou řešit kontejnery
na další odpad – bioodpad a další.
Předsedající ukončil zasedání ve 21:00 hod.
Zapsal: Barbora Prokešová

Ověřovatelé:
Bc. Michael Ondrášek

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík

Jiří Nešpůrek

Místostarosta: Jaroslav Dvořák
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