Obec Radostice
Zastupitelstvo obce Radostice
Zápis č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice,
konaného dne 10. 04. 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 02. 04. 2015
do 10. 04. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha
č. 9) 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 navrhuje určit zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. Proti tomuto
návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2015/4/1
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 Lenku Chrástovou a pana Jiřího
Nešpůrka. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2015/4/2
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovateli zápisu paní Lenku Chrástovou a
pana Jiřího Nešpůrka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi paní Ing. Jarmilu Kadlecovou a pana Mgr.
Václava Káňu. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2014/4/3
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi paní Ing. Jarmilu Kadlecovou
a pana Mgr. Václava Káňu.
Výsledek hlasování:
Pro
7
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 s přidáním bodu Různé (bod č. 11). Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny
žádné námitky.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení zapisovatele
Volba ověřovatelů a návrhové komise
Schválení programu
Zánik mandátu člena zastupitelstva – nástup náhradníka dle zákona č. 491/2001
Sb., § 56, odst. 1 a 2
6. Kontrola plnění minulého usnesení obce
7. Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
8. Schválení smlouvy o neinvestičním příspěvku na provoz ZŠ ve Střelicích
9. Schválení požadavku na navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ Radostice
10. Schválení záměru obce na převzetí daru od p. Jiřího Pavlíka, pozemek p. č. 77/15
v k. ú. Radostice
11. Rozprava
12. Závěr
Návrh usnesení č. 2015/4/4
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program zasedání, podle přílohy č. 1. a jeho
doplnění o bod Různé.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 5 – 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 paní
Bc. Petry Matoušové obdržel oznámení o rezignaci na členku zastupitelstva a
předsedkyni finančního výboru. Příloha č. 2
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí rezignaci paní Bc. Petry Matoušové na
členku zastupitelstva a předsedkyni finančního výboru. Příloha č. 2.
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Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí, že z důvodu zániku mandátu člena
zastupitelstva, dle zákona č. 491/2001 Sb. Schvaluje nástup náhradníka p. Libora
Švestky z příslušné kandidátní listiny. Příloha č. 3.

Bod 6 – Kontrola plnění minulého usnesení obce
Všechny body usnesení byly splněny.
Bod 7 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání
- Zastupitelstvo obce se sešlo na dvou pracovních poradách. (1. 4., 10. 4.)
- ZŠ a MŠ – řeší se nastalé problémy – špatný stav kanalizace, vlhkost … Schůzka se
zástupci firmy SKR stav a Agentury DEA – hledání řešení.
- Příprava na akci k příležitosti 70. výročí osvobození obce.
- Obci byla předložena nabídka na pořízení aktuálního leteckého snímku obce.
Tato nabídka nebude využita z důvodu stavebních úprav na budově školy.
- Generel zeleně – v řešení – bude se pokračovat, až budou předloženy tři cenové
nabídky.
- Ředitelka školy požádala o navýšení kapacity školní družiny – samostatný bod č.
9 programu dnešního zasedání.
- Manželé Rautenkranzovi žádají o odkoupení části obecního pozemku p. č. 77/21,
z důvodu padající jejich opěrné zdi u RD č. p. 46. Je třeba tuto zeď zesílit a
vyztužit. Bude vyvěšen záměr obce prodat část pozemku, dále bude projednáno
na dalším zasedání zastupitelstva obce.
- Paní Marta Holcmanová požádala zastupitelstvo o prominutí platby za stočné
2010, z důvodu, že v roce 2010 RD č. p. 164 se svým synem neobývala. Toto
prominutí platby bylo zamítnuto z důvodu, že paní Holcmanová tento stav měla
nahlásit včas.
- Paní Helena Lhotecká a pan Milan Pospíšil požádali o uzavření chodníku, který
spojuje náves s ulicí Novou (ulička) z důvodu opravy štítu a střešní krytiny.
Uzavření je od úterý 7. 4. do odvolání. Po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do
30. 4. 2015.
- Řeší se oprava pomníku na návsi. Jsou k dispozici cenové nabídky od
kamenických firem. V současné době se oprava pomníku nebude řešit
kamenickou firmou, ale zkusí se opravit vlastními silami – pracovníci obce.
- Jsou v provozu nové webové stránky obce Radostice. Postupně se dolaďují
detaily, ale ohlas občanů je kladný.
- Postupují práce na studii „Tykadlo“.
- V řešení je smlouva s městem Rosice ohledně městské policie, která by v naší obci
prováděla měření rychlosti a na požádání výjezdy (obchůzky).
- Firmou Tesař, Tetčice byl umístěn v naší obci kontejner na bioodpad. Tento
kontejner je na ul. Mlýnské. Občané budou podrobněji seznámeni s ukládáním
bioodpadu v obecním zpravodaji.
- Vývěska na hřbitově – popadané dokumenty – upraví pracovnice obce.
- Je třeba dořešit poškozenou fasádu na budově OÚ.
- Opět se řešilo el. vedení - cesta na vlakové nádraží. Při silném větru padaly
stromy a opět toto vedení potrhaly. Pro obec to znamená další finanční náklady.
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Bod 8 – Schválení smlouvy o neinvestičním příspěvku na provoz ZŠ ve Střelicích
Na základě žádosti starosty obce Střelice o finanční příspěvek na výdaje ZŠ Střelice,
kterou navštěvují žáci z Radostic, předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke
schválení částku 50.000,- Kč. Dále uzavřít smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi
obcemi Střelice a Radostice.
Návrh usnesení č. 2015/4/5
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje finanční příspěvek na neinvestiční výdaje ZŠ
Střelice ve výši 50.000,- Kč a současně schvaluje smlouvu o neinvestičním příspěvku
mezi obcemi Střelice a Radostice a pověřuje jejím podpisem starostu obce. Příloha č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 9 – Schválení požadavku na navýšení kapacity školní družiny při ZŠ a MŠ
Radostice
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení požadavek paní ředitelky
Drábkové na navýšení kapacity školní družiny na 50 dětí.
Návrh usnesení č. 2015/4/6
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje žádost Základní a mateřské školy Radostice o
navýšení kapacity školní družiny na 50 dětí. Příloha č. 5.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.

S navýšením kapacity školní družiny souvisí navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Radostice o
65.000,- Kč na pokrytí platu učitelky v družině.
Návrh usnesení č. 2015/4/7
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Radostice o 65.000,Kč na pokrytí platu učitelky v družině.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 1 (Ondrášek)
Usnesení bylo schváleno.

Bod 10 – schválení záměru obce na převzetí daru od p. Jiřího Pavlíka, pozemek p.
č. 77/15 v k. ú. Radostice
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení záměr obce na převzetí daru
od p. Jiřího Pavlíka. (Pozemek p. č. 77/15, druh pozemku - ostatní plocha, v k. ú.
Radostice.)
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Návrh usnesení č. 2015/4/8
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje záměr obce na převzetí daru od p. Jiřího Pavlíka,
týkajícího se pozemku p. č. 77/15, druh pozemku - ostatní plocha, v k. ú. Radostice a
současně pověřuje podpisem darovací smlouvy starostu obce. Příloha č. 6.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

Bod 11 – Různé
a)Předsedající navrhuje ke schválení žádost p. Svatopluka Tofla o možnosti připojení el.
energie pro zahradu (na obecním pozemku) za předpokladu, že připojení bude měřeno
podružným elektroměrem a přípojka bude odpovídat normě ČSN
Návrh usnesení č. 2015/4/9
Zastupitelstvo obce Radostice na základě písemné žádosti p. Svatopluka Tofla schvaluje
možnost připojení el. energie pro zahradu za předpokladu, že připojení bude měřeno
podružným elektroměrem a přípojka bude odpovídat normě ČSN. Příloha č. 7.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí výpověď nájemce (AAAZ Servis, s. r. o.)
z prostor sloužících k podnikání na adrese Na Návsi 14, Radostice, k datu 30. 6. 2015, dle
smlouvy o nájmu uzavřené dne 28. 12. 2012, čl. 7 uvedené smlouvy. Příloha č. 8.

c) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení do funkce předsedkyně
finančního výboru paní Ing. Jarmilu Kadlecovou.
Návrh usnesení č. 2015/4/10
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje do funkce předsedkyně finančního výboru paní
Ing. Jarmilu Kadlecovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2015/4/11
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje finanční výbor ve složení:
Předseda
Ing. Jarmila Kadlecová
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Členové

Bc. Petra Matoušová
Pavel David
Lenka Chrástová
Libor Švestka
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

Bod 12 – Rozprava
a) Pan Jaroslav Pištěk se ptá, kdy bude upraven sběrný dvůr. Odpovídá pan starosta, že
úpravu sběrného dvora má na starosti pan místostarosta. Dosud nebylo vhodné počasí.
Pracovníci obce opraví oplocení a plochu pod kontejnerem na bioodpad.
b) Dále pan Jaroslav Pištěk upozorňuje, že děti stále běhají po pomníku na návsi.
Starosta obce odpovídá, že tento problém se bude řešit příspěvkem ve zpravodaji. Také
žádá přítomné učitelky ZŠ a MŠ, aby o tomto nešvaru promluvily se žáky ZŠ a MŠ.
c) Pan Tomáš Chrást upozorňuje na mezery ve třídění odpadu ve sběrném dvoře.
d) Pan Michael Ondrášek zmiňuje odpad u hřbitova. Jedná se o větve uskladněné na
hromadě u cesty. Starosta obce odpovídá, že to odstraní pracovníci obce.
e) Paní Ludmila Proboštová poukazuje na nevhodné umístění kytic a svíček na chodníku
před kolumbáriem. Starosta obce odpovídá, že odstranění výzdoby z chodníku vyřeší.
f) Paní Anna Musilová si stěžuje na psí výkaly v parčíku u kostela. Majitelé psů tam chodí
venčit své miláčky a neuklízí po nich výkaly, i když je tam umístěn odpadkový koš.
Návštěvníci veteriny nevodí své psy na vodítku ani je nemají opatřeny náhubkem.
Starosta obce sděluje, že se připravuje vyhláška obce o volném pohybu psů. Veterináře
upozorní na nevhodné chování jejich zákazníků.
g) paní Hana Toflová se ptá v jaké fázi je „Tykadlo“. Starosta obce sděluje, že během
týdne by měly být všechny požadavky u architektů, kteří zpracovávají studii. Až bude
konečná varianta zpracována, bude předložena ke schválení na nejbližší zasedání
zastupitelstva. (pravděpodobně 22. 4. 2015)
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Bod 13 – Závěr
Předsedající ukončil zasedání ve 20:33 hod.

Zapsal: Barbora Prokešová

Ověřovatelé:
Lenka Chrástová

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík

Jiří Nešpůrek

Místostarosta: Jaroslav Dvořák
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