Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radějovice dne 28.12.2012
Přítomni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Ing. František Kubelka, místostarosta
Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva
Monika Junková, členka zastupitelstva
Věra Svobodová, členka zastupitelstva
Anna Dufková, členka zastupitelstva
Omluveni: Petr Dvořáček, člen zastupitelstva
Přítomní občané: 3 (viz prezenční listina)
Zapisovatel:

Pavla Křížová

Ověřovatelé:

Ing. František Kubelka
Monika Junková

Program:
1.

Zahájení

2.

Rozpočtové opatření č. 2/2012

3.

Rozpočtové provizorium na rok 2013

4.

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek – objekt bývalé prodejny
společnosti GRASOL, s.r.o.

5.

Návrh obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce

6.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad

7.

Různé, diskuse

8.

Závěr

Ad 1. Starostka obce zahájila
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
a usnesení z předchozího zasedání
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zasedání zastupitelstva v 19:05.
6 osob, 1 zastupitel se omluvil,
Bylo konstatováno, že k zápisu
nebyly podány námitky členů

zastupitelstva, zápis i usnesení byly ověřeny. Zapisovatelem dnešního
zasedání byla určena Pavla Křížová, pan Kubelka a paní Junková zápis
ověří.
Paní starostka seznámila přítomné s programem zasedání. Nikdo
z přítomných zastupitelů nenavrhl další změny nebo doplnění programu.
Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Schválení programu: 6 ANO, 0 NE

Ad 2. Rozpočtové opatření č. 2/2012. Rozpočtové opatření odráží věcné
změny v rozpočtu, ke kterým došlo zejména v závěru roku. Dotazy
ke změnám zodpovězeny. Rozpočtové opatření je uvedeno v příloze č. 1.
Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 3. Rozpočtové provizorium na rok 2013. Navrhuje se do doby
schválení rozpočtu příjmů a výdajů obce hospodařit dle rozpočtového
provizoria, který tvoří přílohu č. 2. Nebyly dotazy. Schváleno všemi
přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 4. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek – objekt bývalé prodejny
společnosti GRASOL, s.r.o. Navazuje na projednávaný bod č. 10
ze zasedání zastupitelstva ze dne 10.12.2012. Byl vyhlášen záměr obce
pronajmout majetek zmíněné společnosti. Obec k zamýšlenému záměru
neobdržela žádné připomínky ani návrhy. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 1.1.2013 na dobu 5 let. Záměr a pověření uzavřít nájemní smlouvu bylo
schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
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Ad 5 Návrh obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce. Byla navržena změna vyhlášky, konkrétně se
jednalo o možnost využívání sběrného dvora Dobřejovice, respektive došlo
ke změně místa odkládání odpadu pro chaty (Olešský potok, Krsovice, U
Jesenice), které se bude nově nacházet na parkovišti u hřbitova. Pro chaty
budou určena 2 hnízda kontejnerů na směsný odpad a na plasty. Vyhláška
schválena všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 6. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad. Výše poplatků za popelnice zůstávají stejné jako
v loňském roce, mění se výše poplatku u chat. Nemovitost s evidenčním
číslem (chata) bez evidovaného trvalého pobytu osoby – poplatek 700 Kč,
nemovitost s evidenčním číslem (chata), ve které je evidován trvalý pobyt
osoby – výše poplatku jako „malá“ popelnice - 1300 Kč. V chatových
osadách mohou být využívány též vlastní popelnice s frekvencí svozu 1 x
14 dnů, s tím, že budou v den svozu přibližovány k nejbližšímu místu
dostupnému svozovému vozidlu, které bude obcí určeno. V tomto případě
se poplatek hradí v závislosti na objemu sběrné nádoby podle roční sazby
poplatku. Všichni přítomní zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE

Ad 7. Různé, diskuze
Obec obdržela informaci, že žádost o dotaci na prodloužení vodovodu
do Olešek (opakovaně žádáno od roku 2010) byla zařazena do Seznamu
akcí Programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a je zařazena do návrhu akcí se
zahájením financování ze státního rozpočtu v roce 2013. Očekávaná
finanční náročnost cca 4 mil. Kč. Výše dotace bude známa po 30.6.2013.
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Byl zveřejněn záměr obce bezúplatně převést nemovitý majetek –
vodovodní řad do chat (celá problematika byla probírána na zasedání
zastupitelstva, které se konalo dne 10.12.2012, viz bod 15 zápisu
ze zasedání, a dále na zasedání 22.10.2012 bod 10 zápisu ze zasedání).
Byla upřesněna jeho délka, která činí 3.660 m. Vodovodní řad je nutné
oddělit od majetku obce, a vzhledem k zájmu některých chatařů o udržení
provozu tohoto vodovodního řadu jsou vyzýváni, aby vytvořili občanské
sdružení či jinou právní formu společnosti, které bude moci být majetek
bezúplatně převeden a jimi dále využíván.
Byl zahájen prodej vstupenek na 3. ročník Radějovického bálu, který se
bude konat 25. ledna 2013 od 19,30 hodin v restauraci U Floriana
v Jílovém u Prahy. Případné dary do tomboly jsou více než vítány
a s vděčností na obecním úřadě přijímány.
Od středy 2.1.2013 bude možné hradit poplatky za odpad (známky
na popelnice) a poplatky ze psů. Prohlášení poplatníka je vyplňováno jen
v případě změny údajů uváděných ve formuláři podaném v loňském roce.
Ad 8. Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 20.15 hod. Paní starostka
poděkovala zastupitelům za jejich práci pro obec v letošním roce a popřála
všem úspěšný nový rok 2013.

Zapsala: Pavla Křížová
Ověřovatelé:

Ing. František Kubelka, v.r.
Monika Junková, v.r.

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce Radějovice
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 28.12.2012
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:

I.

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012,

II.

schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013,

III. schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý majetek – objekt
bývalé prodejny společnosti GRASOL, spol. s r.o.,
IV. pověřuje starostku obce uzavřít nájemní smlouvu se
společností GRASOL, spol. s r.o.,
V.

schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2012
o systému

shromažďování,

sběru,

přepravy,

třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce,
VI. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad.

Ing. František Kubelka, v.r.
místostarosta obce

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce
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