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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 3/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 04. 03. 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 24. 02. 2015 
do 04. 03. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 10) 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 Bc. Petra Matoušová 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. 2015/3/1 
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 paní Ing. Jarmilu Kadlecovou a pana Mgr. 
Václava Káňu. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/2 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Jarmilu Kadlecovou 
a pana Mgr. Václava Káňu. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8  
Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a pana Ing. 
Jiřího Adamce. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2014/3/3 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Bc. Michaela Ondráška a 
pana Ing. Jiřího Adamce. 
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Výsledek hlasování:    
Pro   8   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 4 - Schválení programu 
Předsedající navrhuje, aby byl program dnešního zasedání schválen v podobě, jaké byl 
vyvěšen. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele 
3. Volba ověřovatelů a návrhové komise 
4. Schválení programu 
5. Kontrola plnění minulého usnesení obce 
6. Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
7. Schválení smlouvy č. 14199283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR 
8. Schválení přípravy žádosti o dotaci na dětské hřiště v lokalitě za školou z OPŽP se 

Spoluúčastí obce max. 210.000,- Kč 
9. Schválení smlouvy o dílo k žádosti o dotaci v rámci OPŽP-4.1. – Zkvalitnění 

nakládání s odpady k projektu „Likvidace bioodpadů v obci Radostice“ 
10. Schválení smlouvy č. 1030020058/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na pozemcích p. č. 512/1, 163/24 
11. Různé 
12. Rozprava 
13. Závěr 

 
Návrh usnesení č. 2015/3/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program 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 

- Zastupitelstvo obce se sešlo na dvou pracovních poradách. (18. 2., 4. 3.) 
- V úterý 17. 2. 2015 proběhla kontrola přezkoumání hospodaření, období 1. 9. – 

31. 12. 2014. Během kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, pouze se 
musí revokovat usnesení zastupitelstva týkající se odměn neuvolněných členů 
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zastupitelstva obce a nově schválit měsíční odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva. Viz. bod 11. Různé. 

- V měsíci únoru byly započaty práce v ZŠ a MŠ Radostice. Současně se řeší 
problém s vlhkostí ve sklepě této budovy. 

- Zastupitelstvo obce zvažovalo vstup do MAS Bobrava, z. s., proběhlo jednání 
s místostarostkou obce Moravany, více bod 11. Různé 

- Stále v řešení hřiště za budovou ZŠ. 
- Řešila se likvidace bioodpadu. 
- Stavební komise projednala žádost pana Stehlíka na stavbu rekreačního objektu 

v lokalitě u fotbalového hřiště. Obec Radostice souhlasí se stavbou tohoto 
objektu. 

- S architekty je stále v řešení zpracování studie „Tykadlo“. 
 
 
Bod 7 – Schválení smlouvy č. 14199283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu č. 14199283 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, viz. příloha č. 2. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení 2015/3/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu č. 14199283 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí, podle přílohy č. 2 a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0      
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
 
Bod 8 – Schválení přípravy žádosti o dotaci na dětské hřiště v lokalitě za školou 
z OPŽP se spoluúčastí obce max. 210.000,- Kč 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení přípravu žádosti o dotaci na 
dětské hřiště v lokalitě za školou z OPŽP se spoluúčastí obce max. 210.000,- Kč včetně 
DPH – dle rozpočtu, příloha č. 3. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/6 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje přípravu žádosti o dotaci na dětské hřiště 
v lokalitě za školou z OPŽP se spoluúčastí obce max. 210.000,- Kč včetně DPH – dle 
rozpočtu, příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:   
Pro   7 
Proti   0   
Zdržel se  1 (Kadlčík) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
. 
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Bod 9 – Schválení smlouvy o dílo k žádosti o dotaci v rámci OPŽP-4.1.- Zkvalitnění 
nakládání s odpady k projektu „Likvidace bioodpadů v obci Radostice“ 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení smlouvu o dílo k žádosti o 
dotaci v rámci OPŽP-4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady k projektu „Likvidace 
bioodpadů v obci Radostice“, příloha č. 4. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/7 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje smlouvu o dílo zak. č. DOC003015 k žádosti o 
dotaci v rámci OPŽP-4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady k projektu „Likvidace 
bioodpadů v obci Radostice“, příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 10 – Schválení smlouvy č. 1030020058/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 512/1, 163/24 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu č. 1030020058/002 o 
smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 512/1, 163/24, příloha 
č. 5. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Smlouvu č. 1030020058/002 o smlouvě 
budoucí ke zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 512/1, 163/24, příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Různé 
a)Návrh usnesení č. 2015/3/9 
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014 č. 
2014/5/15 týkající se odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Radostice a 
schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 5. 3. 2015. 
Za jednotlivé funkce se částky sčítají. 

 Starosta  14.400,- Kč 
 Místostarosta   8.700,- Kč 
 Předseda výboru      663,- Kč 
 Člen výboru       513,- Kč 
 Člen zastupitelstva      437,- Kč 

Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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b) Pan Bc. Michael Ondrášek seznámil přítomné s ukončením svého členství ve 
finančním výboru.  
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí odstoupení člena finančního výboru pana 
Bc. Michaela Ondráška z tohoto výboru. 
 
c) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení nového člena finančního 
výboru paní Ing. Jarmilu Kadlecovou. Proti tomuto návrhu nejsou vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje do funkce člena finančního výboru paní Ing. 
Jarmilu Kadlecovou. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
d) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Smlouvu o sběru a 
odstraňování bioodpadu v obci Radostice se společností Ing. Josef Tesař, Neslovická 239, 
664 17 Tetčice, příloha č. 6. Proti tomuto návrhu nejsou vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Smlouvu o sběru a odstraňování bioodpadu 
v obci Radostice se společností Ing. Josef Tesař, Neslovická 239, 664 17 Tetčice, příloha 
č. 6. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
e) Paní Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy, předložila ke schválení Účetní 
závěrku ZŠ a MŠ Radostice za rok 2014 a Zlepšený hospodářský výsledek školy a jeho 
rozdělení do fondů Základní a Mateřské školy Radostice za rok 2014. Předsedající 
navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Účetní závěrku své příspěvkové organizace, 
Základní a Mateřské školy Radostice za rok 2014, příloha č. 7 a Zlepšený hospodářský 
výsledek školy a jeho rozdělení do fondů Základní a Mateřské školy Radostice za rok 
2014, příloha č. 8. Proti tomuto nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Účetní závěrku své příspěvkové organizace, 
Základní a Mateřské školy Radostice za rok 2014. Finanční komise po projednání 
doporučuje schválit zastupitelstvem -  příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 2015/3/13 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Zlepšený hospodářský výsledek školy a jeho 
rozdělení do fondů Základní a Mateřské školy Radostice za rok 2014. Finanční výbor po 
projednání doporučuje schválit zastupitelstvem - příloha č. 8 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
f) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení zařazení svého území do 
územní působnosti MAS Bobrava, z. s. na období 2014 – 2020 a členství obce v tomto 
spolku. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zařazení svého území do územní působnosti 
MAS Bobrava, z. s. na období 2014 – 2020. 
Výsledek hlasování:   
Pro   7 
Proti   0   
Zdržel se  1 (Dvořák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/3/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje členství obce ve spolku MAS Bobrava, z. s. 
Výsledek hlasování:   
Pro   7 
Proti   0   
Zdržel se  1 (Dvořák) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
  
g) Pan Bc. M. Ondrášek se ptá, jak je to se zdravotní pohotovostí? Proč RZS odveze 
pacienta do nemocnice Ivančice? Do brněnské nemocnice jen za příplatek 1.100,- Kč? 
Odpovídá přítomný MUDr. O. Ondrášek, že o tomto postupu rozhoduje Město Brno a toto 
rozhodnutí je nezměnitelné. Pan M. Ondrášek i přítomní občané berou tuto odpověď na 
vědomí. 
 
 
Bod 12 – Rozprava 
a) Pan Bc. M. Ondrášek upozorňuje, že v bodě 7, usnesením č. 2015/3/5 byla schválena 
smlouva o poskytnutí dotace – částka 194.820,15 Kč. Bylo by vhodné schválit přijetí 
dotace v částce 3.311.942,55 Kč. 
Předsedající navrhuje ke schválení přijetí dotace ve výši 3.311.942,55 Kč dle 
identifikačního čísla EDS: 115D222005891, příloha č. 9. Proti tomuto návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/3/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje přijetí dotace ve výši 3.311.942,55 Kč dle 
identifikačního čísla EDS: 115D222005891, příloha č. 9.  
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Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
b) Pan Mgr. Václav Káňa vznesl dotaz, jménem místních maminek na mateřské dovolené, 
zda by se mohlo v obci zřídit centrum pro maminky, kde by se se svými dětmi mohly 
scházet. Dále se ptá, zda by tohle místo nemohlo být zařízeno v budově starého obecního 
úřadu (č. p. 14).  
Zřízení mateřského centra se řešilo již v minulosti, bohužel se nenašel vhodný objekt, 
kde by toto centrum mohlo být zřízeno. Budova starého obecního úřadu neodpovídá, je 
tam vlhko, zima, plíseň … Pokud by se našel vhodný objekt, zastupitelstvo obce nemá 
námitek ke zřízení takového centra. Také je zde možnost, že se maminky mohou scházet 
na zahrádce v lokalitě za budovou školy. Podmínkou je časové omezení (až po provozní 
době MŠ a školní družiny). 
 
c) Místostarosta obce p. J. Dvořák seznámil přítomné s obsahem setkání se zástupci obcí, 
které se konalo 19. 2. 2015 na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2. Zástupci obcí 
byli seznámeni s možnými dotacemi, s plánovanou výstavbou atd. Obci Radostice byla 
nabídnuta spolupráce ohledně zřízení obecní policie v Ořechově. Obec Radostice by 
přispívala zhruba 231.000,- Kč/ročně. Přesné propočty ještě nejsou známy. 
Reagoval pan. J. Nešpůrek, že výhodnější nabídka je od Města Rosice, které má svoji 
městskou policii a byla by možná domluva na měření a hlídky policie v obci Radostice. 
Měření v obci Radostice by bylo v rámci smlouvy zdarma, plánované výjezdy by činily 
asi 550,- Kč/hod., včetně dopravy. Jedinou podmínkou je, že by veškeré vybrané finanční 
prostředky dostalo Město Rosice. 
 
d) Paní H. Toflová se ptá, kdy bude schválena zastavovací studie na „Tykadlo“. Paní L. 
Chrástová sděluje, že dle telefonických hovorů s arch. ing. Resem je na studii intenzivně 
pracováno. Starosta obce dále seznámil přítomné se zápisem ohledně „Tykadla“ 
z pracovní porady konané 18. 2. 2015, kde jsou přesně popsané body, které se musí 
splnit před schválením studie. Pokud bude studie zpracována v termínu do příštího 
veřejného zasedání bude o této studii hlasováno. 
  
Bod 13 – Závěr 
Předsedající ukončil zasedání ve 20:41 hod. 

 

Zapsal: Barbora Prokešová 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Jarmila Kadlecová      Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík 

Mgr. Václav Káňa       Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


