Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radějovice, okres Praha - východ
dne 29.3.2010
Přítomni:

PhDr. L. Ondráček
F. Borovička
Ing. H. Křížová
F. Kubelka
E. Risová (dostavila se v průběhu projednávání bodu 3.)
M. Reitinger

Omluven: Š. Kovaříková
Přítomní občané: 5 (viz prezenční listina)
Zapisovatelka: H. Křížová
Ověřovatel: F. Borovička, F. Kubelka

Program:
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2010
3. Zprávy kontrolního výboru o provedených kontrolách za rok 2009
4. Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva do komunálních voleb
5. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku KN 63/32 v k.ú. Olešky
z majetku České republiky na obec (část bývalého pozemku PK 63/4)
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
ad 1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva ve 20:05. Zapisovatelkou
byla zvolena pěti hlasy H. Křížová, zápis bude ověřovat F. Borovička,
zvolen pěti hlasy, a F. Kubelka, zvolen pěti hlasy. Pan starosta seznámil
přítomné s programem zasedání, navrhl z programu stáhnout bod týkající se
smlouvy o smlouvě budoucí o převodu komunikací od SD Bohemia Group
a.s. na obec. Změnu programu zastupitelé schválili pěti hlasy, tedy všemi
hlasy přítomných.
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ad 2. Pan Borovička seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok
2010. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 8. 3. 2010 vyvěšením na úřední desce
obce. V návrhu rozpočtu není uvažováno s dotacemi, které budou
zapracovány formou rozpočtových opatření až v případě jejich schválení
(jednalo by se o dotaci na prodloužení vodovodu do Olešek a na výstavbu
kanalizace). Rozpočet je předložen jako vyrovnaný, součet příjmů je roven
součtu výdajů a činí 2.626.800 Kč. V návrhu nejsou uvažovány investice
s výjimkou projektové dokumentace na kanalizaci (celkově cca 1,5 mil. Kč,
z toho v roce 2010 zbývá doplatit cca 900 tis. Kč). Na běžném účtu obce
jsou finanční prostředky ve výši cca 370 tis. Kč, na spořícím účtu
u GE Money bank je cca 200 tis. Kč a na účtu stavebního spoření
cca 200 tis. Kč. S návrhem obce, který je uveden jako příloha č. 1 tohoto
zápisu, souhlasilo všech 5 přítomných zastupitelů obce.
ad 3. Starosta obce přečetl 2 zprávy kontrolního výboru, neboť předsedkyně
kontrolního výboru Š. Kovaříková se nemohla z důvodu pracovní
vytíženosti dostavit. Jedna kontrola byla provedena v září 2009
a zahrnovala usnesení z 9. 3. 2009, 23. 3. 2009, 6. 5. 2009 a 17. 7. 2009.
Druhá kontrola byla uskutečněna v lednu 2010 a zahrnovala usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2009, 2. 11. 2009 a 21. 12.
2009. Ve zprávách je konstatováno, že nebylo zjištěno, že by úřad nesplnil
úkoly uložené obecním zastupitelstvem. Obě zprávy kontrolního výboru,
které jsou uvedeny jako příloha č. 2 a 3 tohoto zápisu, vzalo zastupitelstvo
obce na vědomí.
ad 4. V souladu s ustanovením § 67 zákona o obecním zřízení je nezbytné
stanovit počet členů zastupitelstva obce pro každé volební období.
Při stanovení se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního
obvodu. Počet členů se stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci
do 500 obyvatel celkem 5 až 15 členů. Ze zkušeností vyplývá, že 7 členů
zastupitelstva je pro naši obec počet praktický a současně dostatečně
hospodárný. S návrhem souhlasilo všech 6 přítomných členů zastupitelstva.
ad 5. V návaznosti na dlouhotrvající úsilí obec požádala Úřad o zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku KN 63/4
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v k.ú. Olešky z majetku České republiky na obec. Z tohoto pozemku byl
geometrickým plánem potvrzeným příslušným pracovištěm katastrálního
úřadu dne 24.11.2009 pod č.j. 3464/2009 oddělen pozemek KN 63/32
o velikosti 719 m2 (místní komunikace). Souhlas se schválením
bezúplatného převodu pozemku KN 63/32 o velikosti 719 m 2 vyjádřilo
všech 6 přítomných členů zastupitelstva.
ad 6. Různé:
• v sobotu 17.4.2010 bude proveden úklid obce. Sraz je v 8:00 hodin
u budovy Obecního úřadu v Radějovicích a u hospody v Oleškách.
• ve dnech 17. a 18.4.2010 (sobota a neděle) se uskuteční sběr kovového
odpadu, který bude organizovaný Sborem dobrovolných hasičů.
Podrobnosti budou sděleny později.
• v sobotu 15. 5. 2010 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Společnost
.A.S.A. přistaví za tímto účelem vůz v době 12:35 – 12:55 u pekárny
v Radějovicích a v době 13:00 – 13:15 u autobusové zastávky
v Oleškách. Jako nebezpečný odpad můžete odevzdat např. oleje, olejové
filtry, akumulátory, nádoby od barev, zářivky. Tímto způsobem se nelze
zbavit železa, znečistěných stavebních materiálů, lepenky ani pneumatik.
• vzniklo občanské sdružení, které bylo zaregistrováno u Ministerstva
vnitra ČR, jehož cílem je „aktivní činnost v oblasti volnočasových aktivit
dětí, kultury, sportu i k propagaci a popularizaci uvedených cílů svých
aktivit“. V minulosti občanské sdružení organizovalo dětský karneval,
v současné době probíhají 1 x týdně posilovací cvičení v hasičské
zbrojnici, dvakrát týdně se scházejí maminky s malými dětmi k hrám.
Informace o činnosti občanského sdružení budou zveřejňovány na
webových stránkách obce.
ad 7. Diskuse:
Územní plán – situace týkající se projednávání územního plánu byla
podrobně popsána v zápise ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 2. 2010.
V tomto týdnu by měla obec od odboru územního plánování Městského
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úřadu v Říčanech (pořizovatel územního plánu) obdržet návrh územního
plánu po připomínkách. Tento návrh bude pořizovatelem rozeslán
dotčeným orgánům k vyjádření.
Kanalizace – obec usiluje o dotaci z operačního programu Životní prostředí,
neboť podmínky přidělení jsou pro obec výhodnější než dotace ze státního
rozpočtu. Žádost o dotaci se podává v určeném, velmi časově omezeném
termínu, který se předpokládá nejdříve v září 2010.
Prodloužení vodovodu do Olešek – žádost o dotaci byla zaregistrována
u Ministerstva zemědělství, nyní čekáme, zda bude schválena Krajským
úřadem Středočeského kraje.
Volné pobíhání psů – vyskytly se stížnosti na volné pobíhání psů v obci.
V této souvislosti důrazně upozorňujeme občany na Čl. 5 Obecně závazné
vyhlášky obce Radějovice č. 1/2009 o veřejném pořádku, který stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (tj. náves, komunikace,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru). Psy lze na veřejném prostranství držet pouze na vodítku.
Při porušení této povinnosti bude takové jednání posuzováno jako přestupek
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a lze za ně uložit pokutu do výše 30 tis. Kč.
ad 8. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva
ukončil ve 21,40 hod.
Zapsala: H. Křížová

…………………………

Ověřovali: F. Borovička …………………………
F. Kubelka

…………………………

………………………………
PhDr. Luboš Ondráček
starosta obce Radějovice
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 29.3.2010

Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:
I.

schvaluje rozpočet obce Radějovice na rok 2010 ve znění
uvedeném v příloze č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce,

II.

bere na vědomí zprávy kontrolního výboru provedené v září
2009 a v lednu 2010 ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce,

III.

stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro další volební
období na 7 členů,

IV.

schvaluje bezúplatný převod pozemku KN 63/32 o velikosti
719 m2, který byl oddělen geometrickým plánem potvrzeným
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha – východ dne 24.11.2009 pod č.j. 3464.

Mgr. Ing. Helena Křížová
místostarostka obce

František Borovička
1. místostarosta obce

PhDr. Luboš Ondráček
starosta obce

