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Obec Radostice 
Zastupitelstvo obce Radostice 
 

Zápis č. 5/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Radostice, 
konaného dne 20. 05. 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 12. 05. 2015 
do 20. 05. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“ 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz. příloha 
č. 24) 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. 2015/5/1 
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. 2015/5/2 
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. 
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Předsedající navrhuje určit návrhovou komisi pana Libora Švestku a pana Bc. Michaela 
Ondráška. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2014/5/3 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Libora Švestku a pana 
Bc. Michaela Ondráška. 
Výsledek hlasování:    
Pro   8   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 4 - Schválení programu 
 
Předsedající navrhuje, aby byl program dnešního zasedání schválen dle přílohy č. 1 
s úpravou textu bodu 13 – „schválení rozpočtových opatření obce Radostice č. 1, 2, a 3 za 
rok 2015“. Příloha č. 1.  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 záměru obce Radostice k prodeji části pozemku p. č. 77/21 v k. ú. 

Radostice manželům Rautenkranzovým 
8. Schválení doplňujících položkových rozpočtů na stavební práce ZŠ a MŠ 

Radostice dle zjišťovacích protokolů označených: ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4 
9. Schválení záměru obce k pronájmu části budovy na adrese: Na Návsi 14, 

Radostice, pozemku p. č. 483 
10. Schválení úhrady členského příspěvku obce Radostice stanoveného pro obce 

sdružené v „MAS Bobrava“ pro rok 2015 
11. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 

(dopravní obslužnost pro rok 2015) 
12. Schválení závěrečného účtu obce Radostice a účetní závěrky za rok 2014 
13. Schválení rozpočtových opatření obce Radostice č. 2 a 3 
14. Schválení „Územní zastavovací studie plochy Z6B a Z6C“, v lokalitě Padělky 

v Radosticích 
15. Schválení nabídky VS Chrudim na doplnění projektu pro územní řízení – 

kanalizace a ČOV Radostice 
16. Schválení účasti obce Radostice v „Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko“ 
17. Různé 
18. Rozprava  
19. Závěr 

 
Návrh usnesení č. 2015/5/4 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program zasedání, dle přílohy č. 1 s úpravou 
textu bodu 13 – „schválení rozpočtových opatření obce Radostice č. 1, 2, a 3 za rok 
2015“. Příloha č. 1.   
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Výsledek hlasování:   
Pro   8    
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 5 – Kontrola plnění minulého usnesení obce 
 
Všechny body usnesení byly splněny. 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého 
zasedání zastupitelstva obce Radostice. 
 
 
Bod 6 – Činnost zastupitelstva od posledního veřejného zasedání 
 

- zastupitelstvo obce se sešlo na dvou pracovních poradách. (13. 5., 20. 5.) 
- v řešení investice na budovu MŠ a ZŠ Radostice 
- v řešení „Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV“ 
- prodej části pozemku manželům Rautenkranzovým, viz. bod 7 
- pronájem části budovy č. p. 14, viz . bod 9 
- územně zastavovací studie plochy Z6B  a Z6C, v lokalitě Padělky v Radosticích, 

viz. bod 14 
- veřejnoprávní smlouvu s Městem Rosice ve věci měření rychlosti v obce a ostrahy 

majetku 
Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva od 
minulého zasedání zastupitelstva obce Radostice. 
 
 
Bod 7 – Schválení záměru obce Radostice k prodeji části pozemku p. č. 77/21 v k.ú. 
Radostice manželům Rautenkranzovým 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení (na základě žádosti manželů 
Rautenkranzových) záměr obce o prodeji části pozemku p. č. 77/21 v k. ú. Radostice, 
v délce 20 m, šířce 0,5 m, celkem v rozsahu 10 m2, za účelem vybudování opěrné stěny. 
Tento záměr byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů, příloha č. 2. 
Návrh usnesení č. 2015/5/5 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje záměr obce k prodeji části pozemku p. č. 77/21, 
v délce 20 m, šířce 0,5 m, celkem v rozsahu 10 m2, v k. ú. Radostice, na základě žádosti 
manželů Rautenkranzových za účelem vybudování opěrné stěny. Příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:   
Pro   7 
Proti   1 (Ondrášek)   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 2015/5/6 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje starostu obce vypracováním kupní smlouvy na 
prodej části pozemku p. č. 77/21 v rozsahu 10 m2, vč. oddělovacího geodetického 
zaměření. 
 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2015/5/7 
Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje starostu obce k vypracování kupní smlouvy na 
cenu 300,- Kč/1m2 + úhradu nákladů vzniklých na zpracování geodetického zaměření ze 
strany kupujících. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 8 – Schválení doplňujících položkových rozpočtů na stavební práce ZŠ a MŠ 
Radostice, dle zjišťovacích protokolů označených: ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL4 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení doplňující položkové rozpočty 
na stavební práce ZŠ a MŠ Radostice – ZL 3 Stavební práce (nosník, stropy, jímka, 
podlepy, komín apod.), ZL 5 Navýšení skladby podlahy 2. NP (přístavba – podlaha 2. NP 
P3 a P4). Příloha č. 3 a 4. 
Návrh usnesení č. 2015/5/8 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje doplňující položkové rozpočty na stavební práce 
ZŠ a MŠ Radostice, dle zjišťovacích protokolů ZL 3, ZL5. Příloha č. 3 a 4. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 9 – Schválení záměru obce k pronájmu části budovy na adrese: Na Návsi 14, 
radostice, pozemku p. č. 483 
 
Byl vyvěšen Záměr obce pronajmout část nemovitosti. Na tento záměr reagovala 
nezisková organizace SPRKO, z. s. žádostí o pronájem. Příloha č. 20. 
Předsedající navrhuje odložit tento bod na nejbližší zasedání zastupitelstva z důvodu 
nepřipravené nájemní smlouvy. Proti tomuto návrhu nejsou vzneseny žádné námitky.  
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Bod 10 – Schválení úhrady členského příspěvku obce Radostice stanoveného pro 
obce sdružené v „MAS Bobrava“ pro rok 2015 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení, dle Výzvy k úhradě členského 
příspěvku, příloha č. 5, úhradu členského příspěvku obce Radostice stanoveného pro 
obce sdružené v „MAS Bobrava“ pro rok 2015, ve výši 23.070,- Kč. Proti tomuto návrhu 
nejsou vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/9 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje úhradu členského příspěvku obce Radostice 
stanoveného pro obce sdružené v „MAS Bobrava“ pro rok 2015, ve výši 23.070,- Kč. 
Příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 11 – Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS 
JMK (dopravní obslužnost pro rok 2015) 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o 
zajištění financování systému IDS JMK, příloha č. 6, na nadstandard dopravní obslužnosti 
v rámci IDS JMK na kalendářní rok 2015 s finančním příspěvkem ve výši 5.449,- Kč. Proti 
tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/10 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění financování 
systému IDS JMK s částkou 5.449,- Kč ročně. Příloha č. 6 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 12 – Schválení závěrečného účtu obce Radostice a účetní závěrky za rok 2014 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení návrh závěrečného účtu obce 
Radostice za rok 2014 s výhradou. Příloha č. 7. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny 
žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/11 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje závěrečný účet obce Radostice za rok 2014 
s výhradou. Příloha č. 7. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení návrh účetní závěrky obce 
Radostice za rok 2014. Příloha č. 8. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/12 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje účetní závěrku obce Radostice za rok 2014. 
Příloha č. 8. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení návrh opatření k nápravě chyb 
a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Radostice za rok 2014. 
Příloha č. 9. 
Návrh usnesení č. 2015/5/13 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných 
při přezkoumání hospodaření obce Radostice za rok 2014. Příloha č. 9. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 13 – Schválení rozpočtových opatření obce Radostice č. 1, 2, a 3 za rok 2015 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 1 za rok 
2015, dle přílohy č. 10. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. Příloha č. 10. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 2 za rok 
2015, dle přílohy č. 11. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. Příloha č. 11. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření č. 3 za rok 
2015, dle přílohy č. 12. Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/16 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. Příloha č. 12. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 14 – Schválení „Územní zastavovací studie plochy Z6B a Z6C“, v lokalitě 
Padělky v Radosticích 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení „Územní zastavovací studii 
ploch Z6B  a Z6C“, příloha č. 13, vypracovanou Ing. arch. et Mgr. Daliborem Resem. Tato 
studie je vypracovaná v souladu s územním plánem obce. Proti tomuto návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/17 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje v souladu s územním plánem obce předloženou 
„Územní zastavovací studii ploch Z6B a Z6C“ vypracovanou Ing. arch. et Mgr. Daliborem 
Resem. Příloha č. 13. 
Výsledek hlasování:    
Pro  7 
Proti  1 (Ondrášek) 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Bod 15 – Schválení nabídky VS Chrudim na doplnění projektu pro územní řízení – 
kanalizace a ČOV Radostice 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení nabídku VS Chrudim na 
doplnění projektu pro územní řízení – akce „Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV 
Radostice“ – dodatek ke smlouvě o dílo ve výši 50.820,- Kč včetně DPH. Příloha č. 14. 
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení č. 2015/5/18 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje nabídku VS Chrudim na doplnění projektu pro 
územní řízení – akce „Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice“ a pověřuje 
starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo ve výši 50.820,- Kč včetně DPH.  
Příloha č. 14. 
Výsledek hlasování:    
Pro  8 
Proti  0  
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 16 – Schválení účasti obce Radostice v „Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko“ 
 
Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení účast obce Radostice v 
„Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko“, dle přílohy č. 15. 
Návrh usnesení č. 2015/5/19 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení 
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a 
Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. Příloha č. 15. 
Výsledek hlasování:    
Pro  3 (Kadlčík, Dvořák, Kadlecová) 
Proti  1 (Chrástová) 
Zdrželi se 4 (Švestka, Ondrášek, Káňa, Nešpůrek) 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
Bod 17 – Různé 
 
a) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení nabídku na opravu 
kanalizace v ZŠ a MŠ Radostice od firmy Bohumil Žemla, Ponětovice 14, 664 51 
Šlapanice v částce 71.541,50 Kč bez DPH. Tato nabídka byla ze tří cenových nabídek 
nejnižší. (SKR stav, s. r. o. Nováčkova 18, 614 00 Brno – 114.628,- Kč včetně DPH, Tomáš 
Brzobohatý, Myslivecká 42, 620 00, Brno – 108.720,- Kč včetně DPH.  
Přílohy č. 16, 17, a 18. 
Návrh usnesení č. 2015/5/20 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje opravu kanalizace v ZŠ a MŠ Radostice od firmy 
Bohumil Žemla, Ponětovice 14 za částku 71.541,50 bez DPH. Přílohy č. 16, 17 a 18. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
b) Předsedající navrhuje členům zastupitelstva ke schválení Veřejnoprávní smlouvu 
s městem Rosice ve věci měření rychlosti v obci a ostrahy majetku, dle přílohy č. 19. 
Návrh usnesení č. 2015/5/21 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Rosice ve věci 
měření rychlosti v obci a ostrahy majetku a pověřuje starostu jejím podpisem.   
Příloha č. 19. 
Výsledek hlasování:   
Pro   8 
Proti   0   
Zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
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c) Předsedající oznamuje všem přítomným, že byla akceptována žádost o podporu ze 
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, viz. příloha č. 22. (Projekt: 
Likvidace bioodpadů v obci Radostice.) 
 
 
d) Předsedající oznamuje všem přítomným, že byla akceptována žádost o podporu ze 
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, viz. příloha č. 23. (Projekt: 
Radostice na Indiánské stezce.) 
 
 
e) Pan L. Švestka (člen zastupitelstva) navrhuje umístění dopravního zrcadla na výjezd 
z ulice Mlýnské na ulici Hlavní z důvodu špatně přehledného úseku. Pan M. Ondrášek 
(člen zastupitelstva)odpovídá, že je nutné rozšířit pasport dopravního značení obce. 
 
f) Pan M. Ondrášek (člen zastupitelstva) upozorňuje na nutnost opakovaného vyvěšení 
záměru o prodeji části pozemku 77/21, poté co bude oddělen geometrickým plánem.  
 
 
 
 
Bod 18 – Rozprava 
 
a) Paní Petra Ondrášková vznesla požadavek – navrhuje členům zastupitelstva, zda by 
nebylo vhodné schválit funkci starosty jako uvolněnou.  Pan V. Káňa reaguje, že není 
třeba. Paní J. Kadlecová reaguje, že funkce je neuvolněná z důvodu šetření peněz. Pan J. 
Nešpůrek reaguje, že souhlasí s uvolněnou funkcí z důvodu zabezpečení většího přínosu 
financí pro obec. Pan L. Švestka s panem Nešpůrkem souhlasí. Paní L. Chrástová také 
souhlasí s funkcí starosty jako uvolněnou.  Návrhová komise dává hlasovat. 
Návrh usnesení č. 2015/5/22 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou od 1. 6. 
2015. 
Výsledek hlasování:   
Pro   3 (Chrástová, Nešpůrek, Švestka) 
Proti   2 (Káňa, Kadlecová)   
Zdržel se  3 (Ondrášek, Dvořák, Kadlčík) 
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Pan Michael Ondrášek navrhuje vyšší finanční ohodnocení neuvolněné funkce starosty 
obce. K tomuto návrhu bylo vzneseno, že nejde o finanční ohodnocení této funkce, ale o 
nedostatek času. 
 
b) Paní Drahomíra Celnarová děkuje zastupitelstvu za záštitu senior klubu a za 
umožnění prostor. (Domluva Obce s T. J. Sokolem.) 
 
c) Pan Jaroslav Dvořák (místostarosta), informuje občany o výměně kontejneru u 
hřbitova. Velký kontejner, který tam byl doposud bude odvezen a u hřbitova bude nově 
menší plastový kontejner, který bude firma .A.S.A. každých 14 dnů vyvážet. (Každý lichý 
týden, současně s odvozem komunálního odpadu.) 
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d) Pan T. Chrást, pracovník obce, žádá o možnost přijetí brigádníků, z důvodu potřeby 
výkopových prací na výměně sekčních šoupat a hydrantů. Pan V. Káňa reaguje, že již na 
obci brigádníci pracovali a že není problém je opět oslovit, popřípadě oslovit jiné. 
Starosta obce reaguje, že této žádosti bude vyhověno. 
 
e) Pan M. Ondrášek sděluje, že jeho rozhodnutí nepodpořit „Územní zastavovací studii 
plochy Z6B a Z6C“, v lokalitě Padělky v Radosticích je z důvodu, že se neřeší „celé území“ 
tzn. spodní část této lokality.  
 
 
  
Bod 19 – Závěr 
Předsedající ukončil zasedání ve 21:01 hod. 

 

Zapsal: Barbora Prokešová 

 

Ověřovatelé: 

Ing. Jarmila Kadlecová 

Ověřeno dne …………………. 

 

Mgr. Václav Káňa  

Ověřeno dne …………………. 

            

Starosta obce: Ing. Jaroslav Kadlčík      

Místostarosta: Jaroslav Dvořák 


