Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radějovice dne 13.6.2011
Přítomni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Bc. František Kubelka, místostarosta
Petr Dvořáček, člen zastupitelstva
Monika Junková, členka zastupitelstva
Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva
Věra Svobodová, členka zastupitelstva
Nepřítomni - omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva
Přítomní občané: 7 (viz prezenční listina)
Zapisovatel:

Petr Dvořáček

Ověřovatelé:

František Kubelka
Věra Svobodová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
Zápis z kontroly finančního výboru č. 1/2011
Návrh koncesní dokumentace pro koncesní řízení na výběr
provozovatele Kamenicko
Návrh na zrušení Klubovního řádu ze dne 23.4.2007, kterým se
upravuje způsob užívání klubovny v Radějovicích
Dohoda o sloučení prostředků pro vybavení jednotky SDH
Radějovice
Informace k rekonstrukci silnice č. III/00318 procházející
Radějovicemi „od mostu k mostu“
Informace k opravám silnice v Oleškách
Informace k úplné uzavírce silnice v obci Herink
Informace k návrhu územního plánu
Různé
Diskuse
Závěr
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Bod 1. Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva v 19.05. Bylo
konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byl
určen pan Dvořáček, paní Svobodová a pan Kubelka zápis ověří.
Paní starostka seznámila přítomné s programem schůze. Nikdo
z přítomných zastupitelů nenavrhl změny programu. Program byl schválen
všemi přítomnými zastupiteli.
Schválení programu : 6 ANO, 0 NE

Bod 2. Paní starostka informovala o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010 Krajským úřadem Středočeského kraje, které proběhlo
26.4.2011. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

Bod 3. Byl předložen návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok
2010, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání obce za rok 2010.
Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen dne 20.5.2011. Návrh, který je
přílohou č.1 tohoto zápisu, byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování : 6 ANO, 0 NE

Bod 4. Paní Růžičková přednesla zápis z kontroly finančního výboru
č. 1/2011, která byla zaměřena na účetní a daňové doklady za měsíc únor
2011. Výsledek je bez závad a zápis z kontroly bude přílohou č. 2 tohoto
zápisu. Zastupitelé vzali zápis z kontroly na vědomí.

Bod 5. Paní starostka vysvětlila problematiku koncesního řízení na výběr
provozovatele vodovodu Kamenicko. V rámci diskuse bylo sděleno,
že obec stále používá vodu z obecních studní. Paní Růžičková s paní
Svobodovou se ptaly na budoucí cenu vody. Vzhledem k tomu,
že současným provozovatelem dosud nebyl ani předložen návrh na změnu
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vodného, zůstává vodné v dosavadní výši. Od 1.1.2012 se předpokládá
změna ceny vody v souvislosti s nastavením nových pravidel,
vyplývajících z nové smlouvy o provozování vodovodu. Paní Kopečková
upozornila na nepřístupný hlavní přívodní ventil do části obce U čtyř
chalup. Pan Gut se dotazoval, zda nový provozovatel převezme správu
obecních studní, což bylo potvrzeno. S návrhem na schválení koncesní
dokumentace vyslovilo souhlas 5 přítomných zastupitelů.
Hlasování : 5 ANO, 0 NE, 1 ZDRŽEL SE(p. Svobodová)

Bod 6. Paní starostka seznámila s důvody zrušení klubovního řádu, který
upravuje způsob užívání klubovny v Radějovicích dětmi a mládeží.
Klubovna bude sloužit svému účelu, ale již pod správou SDH Radějovice.
Všech 6 přítomných zastupitelů souhlasilo se zrušením Klubovního řádu
ze dne 23.4.2007.
Hlasování : 6 ANO, 0 NE

Bod 7. Paní starostka informovala o důvodech sloučení prostředků
pro vybavení jednotky SDH Radějovice. Obec je ze zákona povinna zřídit
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejímž smyslem je zajistit práce
spojené s hašením požáru, prováděním záchranných prací při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech. V minulosti v naší obci
existovaly 2 sbory - SDH Olešky a SDH Radějovice a 1 jednotka pod SDH
Olešky. SDH Olešky ukončilo činnost k 31.5.2011, členové SDH Olešky
přešli do SDH Radějovice. Nově bude mít obec 1 sdružení dobrovolných
hasičů Radějovice a 1 jednotku pod SDH Radějovice. Byly učiněny právní
a administrativní kroky k této změně.
Hlasování bylo přerušeno p. Svobodovou s dotazem na vlastnictví.Paní
starostka vysvětlila, že se nadále jedná o obecní majetek, který je jednotce
SDH pouze poskytován k využívání. Je zde nadále povinnost každoroční
společné inventarizace majetku. S návrhem na sloučení prostředků pro
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vybavení jednotky SDH Radějovice vyslovilo souhlas všech 6 přítomných
členů zastupitelstva.
Druhé hlasování : 6 ANO, 0 NE

Bod 8, 9. a 10. Paní starostka informovala přítomné o přibližných
termínech oprav silnice v Oleškách (červen 2011) a rekonstrukcích silnic
v Radějovicích a v Herinku. Rekonstrukce v Herinku právě probíhá
v několika etapách (poslední etapa bude ukončena do 11.7.2011) a silnice
v Radějovicích se bude opravovat v druhé polovině srpna.
Dotazy a připomínky: pan Gut měl dotaz na zpomalovací retardér na hlavní
komunikaci. Paní starostka vysvětlila, že přichází v úvahu zpomalovací
retardér nebo semafor. O alternativách bude jednáno s oddělením dopravy
odboru správních agend a dopravy MÚ v Říčanech. Paní Svobodová
upozornila na špatný výhled na křižovatce mezi Haladovými a Lacinovými
směrem do Olešek, bude zvážena možnost instalace zrcadla. Dále na
nebezpečné parkování aut u poštovních schránek v této lokalitě.

Bod 11. K problematice návrhu územního plánu pan Kubelka informoval
o tom, že všechny připomínky dotčených orgánů se podařilo vypořádat,
s výjimkou připomínky Vodoprávního úřadu MÚ v Říčanech. Bylo též
konstatováno, že tento odbor stupňuje své připomínky, které však pro
budoucí rozvoj obce nejsou vnímány jako nepřijatelné. Dosud probíhající
jednání nevedla k uspokojivému závěru a připomínka existence
infrastruktury (ČOV a kanalizace) před samotnou výstavbou zůstává.
V rámci mantinelů daných stavebním zákonem bude s Vodoprávním
úřadem vedeno další jednání.

Bod 12. Paní starostka informovala o osudu žádosti o dotaci
na prodloužení vodovodu do Olešek (podle sdělení nám. hejtmana
Středočeského kraje z důvodu výrazného omezení finančních prostředků
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na dotační program pro rok 2011 pravděpodobně nebude prodloužení
vodovodu v roce 2011 realizováno, přesune se tak na rok 2012).
Dále byla poskytnuta informace o svozu bioodpadu. V současné době je
využíván celkem 18 domácnostmi, nadále je zde možnost objednání této
služby za poměrnou část ceny. Dále byla poskytnuta informace o
prodloužení trasy svozu komunálního odpadu až k paní Dvořákové
v Oleškách. Bylo upozorněno, že černé pytle pro svoz domovního odpadu
s nápisem .A.S.A. je třeba v Oleškách umisťovat k zastávce autobusu,
nikoli ke kontejnerům na tříděný odpad. Současně bylo upozorněno na to,
že do kontejnerů na tříděný odpad jsou zbytečně umisťovány nesešlapané
PET lahve, nesložené papírové krabice apod. Zbytečně tak zabírají místo
v kontejneru a svozová firma namísto suroviny vozí převážně vzduch.
Obec za svoz tříděného odpadu platí. Pokud není možné vložit vytříděný
odpad do kontejnerů z důvodu jejich přeplnění, jsou občané vyzýváni,
aby vytříděný odpad nezanechávali mimo kontejnery a přinesli jej jindy.
Odpad umístěný mimo kontejnery bude považován za znečištění veřejného
prostranství, které může být pokutováno.
Byla poskytnuta informace o možnosti zakoupení 120 a 240 litrových
plastových popelnic na OÚ za výhodnou cenu (120 l popelnice za 770 Kč
a 240 l popelnice za 1050 Kč).
Dále byla poskytnuta informace o Hasičském dnu, který se koná v sobotu
25.6.2011 od 11.00 hod na bývalém hřišti (za Zimovými). Dobrovolníci
pro organizační zajištění soutěže jsou vítáni. Současně bylo sděleno,
že probíhá nábor nových členů SDH Radějovice – děti již od 3 let se
mohou do činnosti sboru zapojit.
Paní starostka informovala o uspořádání koncertu v kostele v Oleškách,
který se bude v rámci Podblanického hudebního festivalu konat v pátek
21.10.2011.
Byla poskytnuta informace o tom, že se podařilo všechny děti, jejichž
rodiče o to požádali, umístit do školek, konkrétně do školky
v Dobřejovicích a na Želivci.

5

Byla poskytnuta informace o osázení 9 ks dřevin na hřbitově v Oleškách
a o osázení dětského hřiště. Dobrovolníkům, kteří se podíleli na osázení
a nadále se starají o zálivku, obec děkuje.
Přítomní byli informování o nutnosti opravy střechy budovy obecního
úřadu, která bude provedena v nejbližší době.
Všichni majitelé/nájemci pozemků se upozorňují, že v souladu se zákonem
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou povinni zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, zkráceně jsou povinni pozemek
udržovat, tj. sekat alespoň 2 x ročně. S řadou majitelů již bylo v této věci
jednáno. Obec vyzývá všechny majitele/nájemce, aby zajistili posekání
v nejbližší době. Nebude-li posekáno do 30.6.2011, zajistí obec posekání
na vlastní náklady, které následně bude vymáhat po vlastnících/nájemcích
pozemku.
Přítomní občané byli upozorněni na možnost osvojení psa – feny vlčáka,
cca 15 měsíců staré, od p. Znamenáčka.

Bod 13. Paní Svobodová se ptala na kvalitu nové silnice na Kačerov. Pan
Kubelka jí odpověděl, že zima kvalitu vozovky prověří.
Paní Froňková se dotazovala na možnost rozšíření veřejného osvětlení
od Froňkových k Růžičkovým. Byla podána žádost na výstavbu veřejného
osvětlení v uvedené lokalitě až po roh u zahrady mezi Zimovými
a Kohoutovými. Možnost rozšíření VO i v cestě kolem Růžičkových bude
zvážena. Dále paní Froňková upozornila na pálení listí a zahradního
odpadu na zahradách. Tato činnost je zakázána, pokud bude spolehlivě
zjištěna, bude MÚ v Říčanech s pachatelem zahájeno správní řízení ve věci
přestupku.
Paní Svobodová upozornila na rozšiřování zastavěné plochy chaty MUDr.
Kaštovského v chatové oblasti pod včelínem a na vykácené stromy v okolí
chaty. Paní starostka odpověděla, že kácení bylo povoleno
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PhDr. Ondráčkem, o tom, zda se jedná o rozšiřování zastavěné plochy se
lze informovat na Stavebním úřadě v Kamenici, který stavbu povoloval.

Bod 14. Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila
zasedání zastupitelstva ve 21.35 hod.

Zapsal: Petr Dvořáček

Ověřovatelé:

František Kubelka
Věra Svobodová

Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka obce
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 13.6.2011
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad,
bere na vědomí zápis z kontroly finančního výboru
č. 1/2011,
schvaluje koncesní dokumentaci pro koncesní řízení
na výběr provozovatele vodovodu Kamenicko,
zrušuje Klubovní řád ze dne 23.4.2007,
pověřuje starostku obce uzavřít dohodu o sloučení
prostředků pro vybavení jednotky SDH Radějovice,
pověřuje starostku obce jednáním s Odborem
správních agend a dopravy MÚ Říčany za účelem
instalace bezpečnostních prvků na hl. komunikaci
(zrcadlo, retardér-semafor),
pověřuje paní Svobodovou předložením návrhů
na poskytnutí revolvingového úvěru obci.

Bc. František Kubelka
místostarosta obce

Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka obce
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