Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radějovice, okres Praha - východ
dne 31.5.2010
Přítomni:

PhDr. L. Ondráček
F. Borovička
Ing. H. Křížová
F. Kubelka
E. Risová
M. Reitinger

Omluven:
Š. Kovaříková
Přítomní občané: 6 (viz prezenční listina)
Zapisovatelka: E. Risová
Ověřovatel: F. Borovička, M. Reitinger

Program:

1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009
3. Návrh smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru od České
spořitelny a.s.
4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s SÚS
Kutná Hora (kanalizační přípojky)
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa
k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce,. a.s. (kanalizace)
6. Souhlas s prodejem obecního pozemku KN 116/1 o výměře
72 m2 a části obecního pozemku KN 898 o výměře 46 m2
v k. Ú. Radějovice a souhlas s uzavřením kupní smlouvy
7. Oznámení o možnosti svozu bioodpadu
8. Návrh na zvýšení ceny vodného od 1.7.2010
9. Informace
o
zpracovam
projektové
ke kanalizačním přípojkám
10. Různé
11. Diskuse

dokumentace

ad 1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva poděkováním volební
komisi za řádný průběh a organizaci voleb, přivítal přítomné občany a
poděkoval za vysokou účast při volbách. Zapisovatelkou byla zvolena pěti
hlasy E. Risová, zápis bude ověřovat F. Borovička, zvolen pěti hlasy, a M.
Reitinger, zvolen pěti hlasy. Pan starosta seznámil přítomné s programem
zasedání. S programem
souhlasilo všech šest přítomných
členů
zastupitelstva.
ad 2. Pan Borovička seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce
za rok 2009. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn 15. 5. 2010 vyvěšením
na úřední desce obce. Závěrečný účet byI schválen všemi šesti hlasy
přítomných zastupitelů bez výhrad. Je přílohou tohoto zápisu.
ad 3. Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nové smlouvy o
revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou a.s. Nová smlouva bude
obsahovat stejné podmínky jako dosavadní, v platnosti bude od měsíce září
tohoto roku. S uzavřením této smlouvy souhlasí všech šest zastupitelů.
ad 4. SÚS Kutná Hora předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
věcném břemeni na kanalizační přípojky vedené po komunikacích ve
správě SÚS. S uzavřením smlouvy souhlasí všichni přítomní zastupitelé.
ad 5. Úplatná smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa
k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s. pro napájení čerpací stanice
kanalizačního systému byla odsouhlasena všemi šesti přítomnými
zastupiteli. Jednorázový poplatek za uzavření této smlouvy bude činit Kč
8.000,-.
ad 6. Všichni zastupitelé vyslovili souhlas s prodejem obecního pozemku
KN 116/1 o výměře 72 m2 a části obecního pozemku KN 898 o výměře 46
m2 v k. Radějovice a souhlas s uzavřením kupní smlouvy. Záměr prodeje
byl zveřejněn 26.4.2010.
ú.

ad 7. Předseda výboru pro životní prostředí Milan Reitinger opět upozornil
na možnost svozu a zpracování bioodpadu. Firma, která svoz provádí,
podmiňuje poskytování této služby minimálním počtem patnácti svozových
míst. Zatím se ke svozu přihlásilo 11 zájemců. Přítomní občané byli dále
2

seznámeni i s dalšími možnostmi likvidace bioodpadu ze zahrad. Například
je ho možno odvážet do kompostárny AGORA S.r.o. na Mandavě. Není
přípustné odhazovat a navážet např. posekanou trávu, či shnilá jablka na
sousednípozeniky.
ad 8. Pan starosta seznámil občany s novou cenou vodného ve výši 37,- Kč,
kterou bude provozovatel vodovodu Vodohospodářská společnost Benešov,
s.r.o., IČ 47535865 účtovat od 1.7.2010.
ad 9. Starosta obce oznámil, že firma PROJEKTY VODAM s.r.o. dokončila
práci na projektu kanalizačních přípojek a dokumenty pro jednotlivé
přípojky jsou na obecním úřadě k dispozici k nahlédnutí. Po kontrole
správnosti se budou projekty prodávat od obce za Kč 2.990,-.
ad 10. Různé
Členové zastupitelstva byli starostou seznámeni s návrhem "Smlouvy o
vybudování technické infrastruktury v lokalitě Radějovice". Ze smlouvy
vyplývá, že obec se stane garantem výstavby a správcem finančních
prostředků potřebných k zasíťování pozemků ve vlastnictví OPTREAL,
spol. s r.o., IČ 25098420.
Budou uzavírány třístranné smlouvy mezi
zájemci o koupi pozemků, OPTREAL,

spol. s r.o., IČ 25098420 a obcí,

podle nichž OPTREAL, spol. s r.o., IČ 25098420 převede na zvláštní účet
obce příslušnou částku. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili s uzavíráním
těchto smluv.
Dětský den se pro nepřízeň počasí nekonal ve stanoveném termínu a byI
přeložen na 28. 8. 2010.
ad 11. Diskuse
Diskuse se soustředila zejména na špatný stav silnic, způsobený
projížděním nadměrně těžkých vozidel. Občané byli ubezpečeni, že
představitelé obce j sou si vědomi tohoto stavu a že se podařilo dohodnout
s ŘSD, aby byla prozatím opravena silnice 00318 mezi mostem přes
Radějovický potok a mostem přes Botič. Občané byli rovněž informováni,
že zastupitelstvo se snažilo dosáhnout zákazu průjezdu těžkých vozidel
obcí, avšak odbor dopravy žádostem nevyhověl pro nemožnost nalézt
3

objízdnou trasu.
Vzrušená debata se rozvinula kolem problematiky vody pitné i odpadní.
Občané se obzvlášť zajímali o důvody zvýšení ceny vodného a příčiny
vysokých úniků vody. Zastupitelstvo informovalo přítomné o plánované
schůzce s představiteli dodavatele vody, na níž by se mělo jednat o
odstranění poruch a minimalizaci úniků.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ukončil
ve 22,45 hod.
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PhDr. Luboš Ondráček

starosta obce Radějovice
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 31.5.2010

Zastupitelstvo

obce k jednotlivým

bodům programu zasedání:

I.

schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce Radějovice na rok 2009 ve
znění uvedeném v příloze č. 1 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce,

II.

souhlasí s uzavřením nové smlouvy o revolvingovém úvěru s Českou
spořitelnou a.s. od měsíce září 2010 a za stejných podmínek jako
dosavadní smlouva,

III.

souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se SÚS Kutná
Hora o věcném břemeni na kanalizační přípojky v komunikacích ve
správě SÚS.

IV.

souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení
odběmého místa k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s. za
jednorázový poplatek 8.000,- Kč,

V.

souhlasí s prodejem obecního pozemku KN 116/1 o výměře 72 m2 a
části pozemku KN 898 o výměře 46 m2 v k.ú. Radějovice a
s uzavřením kupní smlouvy,

VI.

souhlasí s návrhem Smlouvy s OPTREAL, spol. s r.o., IČ
25098420 o vybudování
technické
infrastruktury
v lokalitě
Raděj ovice, podle níž budou uzavírány třístranné dohody mezi
OPTREAL, spol. s r.o., IČ 25098420, jejich klienty a obcí, která se
stane garantem výstavby.
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Závěrečný účet obce Radějovice za rok 2009
(dle § 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

V souladu s ~ 17 zákona
pozdějších

závěrečný

Č,

25012000 Sb.. o rozpočtových

předpisu. schvaluje
účet obce Radějovice

na veřejném
za rok 2009.

Zůstatky finančních prostředků

zasedání

pravidlech územních rozpočtů ve znění
dne 31. května 20 I O zastupitelstvo
obce

na účtech obce k 31. 12. 2009:

Běžný účet vedený v KB stav k 31. prosinci 2009

Kč

168.592.23

Běžný

Kč

7.156.19

Kč

208.895.30

Spořící účet vedený u GE\t1B stav k 31. prosinci 2009

Kč

203.88-+.76

Běžný účet vedený u GEMB stav k 31. prosinci 2009

Kč

1.000.85

účet vedený v ČS. a.s. stav k 31. prosinci 2009

Účet stavebního

spoření Hypo stav k 31. prosinci 2009

Úvěrový účet v ČS. a.s. stav k

Rozpočet a rozpočtová
Rozpočet

31. prosinci 2009

Kč

0,-

opatření:

na rok 2009 byl schválen

na zasedání zastupitelstva

obce Radějovice

3.3.2009:
Příjmy ve výš:
Kč 2.890.-+00.Výdaje ve výši
Kč 3"+52.000.s tím. že bude zapojen přebytek finančních

V roce 2009 byla provedena rozpočtová
Příjmy sníženy o Kč 606.131.Výdaje z\') seny o Kč 329.175.-

prostředků

předchozích

let.

opatření v těchto částkách:
(tj. na Kč 2.28-+.269.-)
(tj. na Kč 3.781.17:5.-)

Dotace
\' roce 2008 obdržela obec dotace v celkové výši Kč 81. 969,-:

neinvestiční
neinvesticní

•
•
•

neinvestiční

•

neinvestični

dotace
dotace
dotace
dotace

ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
na volby ze všeob. pekl. správy
CzechPoint ze SR
pro SDH ze střč. kraje

Všechny dotace b: I: čerpány v plné vvši.

Kč
Kč
Kč
Kč

7.-WO.-

15,625.58.259.685.-
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hospodaření

Celkové příjmy za rok 2009
z toho
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace
úroky na BÚ

Kč 2.234.610.61

Celkové výdaje za rok 2009
z toho
běžné výdaje
investice

Kč 2'-+59.738,93

Plnění příjmové
Celkové výdaje
Podrobný rozpis
Chybějící částka

Kč 1.896.731.78
Kč
247'-+38.10
Kč
81.969.Kč
8.471.83

Kč 2.067.961.43
Kč
391.777.50

části rozpočtu je ve výši 97.83% plánovaných příjmů.
rozpočtu jsou ve výši 65.05% plánovaných.
plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 - 12.
ve výši Kč 225.128.32 byla financována z přebytku roku 2008.

Přezkoumán í hospodaření
Přezkoumání
hospodaření
obce Radějovice
podle § 2 zákona Č. 420/2004 Sb., o
přezkoumá vání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných
svazků obcí
za rok 2009 provedly pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje
Bc. Helena Kynčlová a Helena Lišková dne 29. 4. 2010 v budově Obecního úřadu obce
Radějovice.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je součástí tohoto závěrečného
účtu.

