Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice
dne 26.8.2013
Přítomni:

Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Ing. František Kubelka, místostarosta
Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva
Petr Dvořáček, člen zastupitelstva
Monika Junková, členka zastupitelstva
Věra Svobodová, členka zastupitelstva
Anna Dufková, členka zastupitelstva

Přítomní občané: 20 (viz prezenční listina)
Zapisovatel: Pavla Křížová
Ověřovatelé: Monika Junková
Petr Dvořáček

Program:
1.

Zahájení

2.

Zápis z kontroly finančního výboru č. 1/2013

3.

Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 1/2013

4.

Zpráva o červnové povodni

5.

Rozpočtové opatření č. 3/2013

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6010419/002 Radějovice VN,
TS, kNN č.kat. 301/… 28 RD s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou
AZ Elektrostav, a.s.

7.

Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6000365/1, Radějovice, kNN,
p.č. 366/24 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou G+ s.r.o.

8.

Dodatek č.1 ke koncesní smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků,
Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011 (přechod na verzi
vII.0.9 finančních nástrojů)

9.

Návrh akcí Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. do plánu obnovy
vodohospodářského majetku pro rok 2014

10. Materiál pro informaci - vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné za rok 2012
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11. Smlouva na využití aukční síně eCENTRE pro Obec Radějovice
12. Zpráva zadavatele o veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby
„Radějovice – vodovod v místní části Olešky“
13. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Radějovice – vodovod v místní části
Olešky“
14. Mandátní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora
při provádění stavby „Radějovice – vodovod v místní části Olešky“
15. Evidence a registrace akce „Radějovice – vodovod v místní části Olešky“
v Programu 129 250 MZe
16. Zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby
„Radějovice – kanalizace a ČOV“
17. Zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr technického dozoru
investora stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“
18. Informace k výsledkům elektronické aukce energií (elektřina, zemní plyn),
další možnost účasti v aukci/aukcích
19. Různé, diskuse
20. Závěr
Ad 1. Starostka obce zahájila zasedání zastupitelstva v 19:05. Zastupitelstvo
obce se sešlo v počtu 7 osob, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Zapisovatelem dnešního zasedání byla určena Pavla Křížová, Monika Junková
a Petr Dvořáček byli zvoleni ověřovateli zápisu.
Paní starostka seznámila přítomné s programem zasedání, který byl doplněn
o 1 nový bod zařazený nově jako bod 3., ostatní body byly přečíslovány. Výše
uvedený program obsahuje nové pořadí všech projednávaných bodů. Program
byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Schválení programu: 7 ANO, 0 NE
Z důvodu stížností na kvalitu vody v obci přijali na zasedání zastupitelstva
pozvání zástupci provozovatele, konkrétně Ing. Marcela Zachová, technická
ředitelka, a Ing. Miroslav Paták, vedoucí technického úseku Vodohospodářské
společnosti Benešov, s.r.o. V letním období byly u několika odběratelů
zaznamenány stížnosti na zakalení vody, a to zejména při napouštění bazénů.
V souvislosti se změnou technologie na úpravně vody nastavil provozovatel
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chlorování vody již před filtrací, čímž dochází k úpravě pH vody a odstraňování
železa a manganu. Napouštění bazénů se projevuje zvýšenou průtočností, toto
funguje jako odkalovací prvek, kterým dochází k uvolňování železitých
usazenin z vnitřního potrubí. Tyto usazeniny se následně projevují zakalením
vody. Provozovatel denně sleduje kvalitu vody, a to jak vody surové z vrtů, tak
po filtraci, a dále ve vodojemech. Vzhledem k tomu, že problémy se vyskytují
u jednotlivých odběratelů nahodile a lze je řešit jen odkalením sítě, žádá
provozovatel občany o spolupráci v podobě hlášení těchto problémů
na mailovou adresu zachova@vhs-sro.cz. Zástupci provozovatele nedoporučují
přechod na zdroj vody Želivka, a to z důvodu výrazného zvýšení ceny vodného
a zejména s poukazem na to, že Želivka představuje povrchovou vodu
obsahující nebezpečné látky, které nejsou obsaženy v podzemních vodách.
Z tohoto důvodu musí být Želivka nesrovnatelně více chemicky upravována,
aby splňovala parametry pitné vody, a i přes tuto úpravu má Želivka nižší
kvalitativní ukazatele než voda pocházející z obecních vrtů. Bylo domluveno,
že provozovatel naplánuje plošné odkalení sítě, informuje o tom s předstihem
občany a tito následně provedou odkalení na svých domovních přípojkách.
Ad 2. Zápis z kontroly finančního výboru č. 1/2013 přednesla jeho předsedkyně
paní Růžičková. Kontrolovaným obdobím byl měsíc únor 2013, nebyly nalezeny
nedostatky. Zápis byl vzat zastupiteli na vědomí.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 3. Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 1/2013 přednesla jeho předsedkyně
paní Junková. Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva
z 28.12.2012 a 25.3.2013. Nalezeny 2 nedostatky: Dodatek č. 3 ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému byl zástupcem
obce podepsán, avšak nebyl dosud podepsán sousední obcí Sulice, a proto není
založen. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku
p.č. 90/1 v k.ú. Radějovice pro objekt ČOV byl odmítnut ze strany
prodávajícího. Zápis byl vzat zastupiteli na vědomí.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 4. Zpráva o červnové povodni – obec byla zasažena 1. vlnou povodně dne
2.6.2013. Povodňová vlna se koncentrovala na Botiči v Oleškách (pod
Škodovými), kde šířka Botiče přesahovala 40 metrů, v osadě Krsovice u soutoku
Radějovického potoka a Botiče, v chatové osadě Pešátov, v okolí vodárny. Podle
povodňového plánu obce cca 4násobně přesahovala skutečnost stoletou vodu
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v obci. Celkové škody na majetku obce odhadovány na 4,91 mil. Kč. Účinnými
opatřeními pro omezení škod jsou kontroly a čištění sběrných šachet a uličních
vpustí, udržování příkopů, odstraňování bioodpadu z břehů potoků,
neoplocování koryt potoků.
Ad 5. V souvislosti se škodami způsobenými povodní obec požádala o úhradu
prvotních nákladů a nezbytných opatření pro hasičskou jednotku a obdržela
66.750 Kč darem od Krajského úřadu. Dále požádala o účelovou dotaci
na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci řešení
krizové situace ve výši 173.461 Kč pro zajištění činnosti požární jednotky
a zajištění pitné vody v obci. Obec tak obdržela 240.211 Kč, které byly
proinvestovány v průběhu června 2013. Ostatní škody na majetku musí být
řešeny z případných dotačních titulů. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2013, a přijalo tak dar a účelovou dotaci.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 6. Navrhuje se uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-126010419/002 Radějovice VN, TS, kNN č.kat. 301/… 28 RD s ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupené firmou AZ Elektrostav, a.s. – jedná se o již v létě 2011
realizované vedení VN a NN pro pozemky OPTREAL, spol. s.r.o. u včelína.
Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena v září 2010. Věcné břemeno se
navrhuje jako úplatné ve výši 1 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 7. Navrhuje se uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-126000365/1, Radějovice, kNN, p.č. 366/24 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené
firmou G+ s.r.o. Jedná se o věcné břemeno na energetické zařízení, které zde již
bylo umístěno a které se týká pozemku p.č. 324/1, 366/34, 366/33 v k.ú.
Radějovice. Smlouvy o smlouvě budoucí byly uzavřeny v roce 2007. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 2 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 8. Navrhuje se uzavřít Dodatek č.1 ke koncesní smlouvě o provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice,
Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011 (přechod
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na verzi vII.0.9 finančních nástrojů). Dodatek byl schválen SFŽP, jedná se
o přechod na novější verzi finančních nástrojů, než který byl soutěžen v rámci
koncesního řízení. Současně tento dodatek reaguje na chyby, které se projevily
v květnu 2013 a byly naší obcí projednány se zástupci SFŽP. Zejména se jedná
o neúměrný nárůst % zisku provozovatele v kalkulaci vodného v jednotlivých
letech provozování. Tímto dodatkem tak bude % zisku provozovatele
zakonzervováno na % podíl zisku, který byl vysoutěžen, v případě naší obce se
jedná o 6,92% z úplných vlastních nákladů. Zastupitelstvo schválilo uzavření
dodatku jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 9. Návrh akcí předložený provozovatelem Vodohospodářskou společnosti
Benešov, s.r.o. do plánu obnovy vodohospodářského majetku pro rok 2014. Naší
obce se týkají 3 projekty – vodojemy, jejich stavební a technologická část,
rekonstrukce vodovodu do chat (oba projekty byly v plánu obnovy pro rok
2013), obnova rozdělovací šachty pro vodojem Ládví a vodojem Mandava
(společná akce všech vlastníků vodovodu Kamenicko). V současné době obec
provádí nejdůležitější obnovu stavební části vodojemů, obnova technologie je
odhadována provozovatelem na 700 tis. Kč bez DPH – navrhuje se v roce 2014
nerealizovat, zařízení je sice zastaralé, avšak dosud plně funkční, provoz objektu
není stavem technologie negativně dotčen. Vodovodní řad v chatách, jehož
obnova je odhadována provozovatelem na 8.850 tis. Kč bez DPH (poznámka:
tato částka se vztahuje k vodovodnímu řadu v délce 2.950 metrů, kterou uvádí
provozovatel, ve skutečnosti však délka vodovodního řadu činí 3.660 metrů),
bude v nejbližší době oddělen z majetku obce a nebude se na něj již koncesní
smlouva vztahovat, předpokládá se převod do vlastnictví občanského sdružení
a samostatná tvorba ceny vodného. Rozdělovací šachta pro vodojemy Brtnice
a Mandava je součást společného díla obcí sdružených v rámci vodovodu
Kamenicko, přičemž je nutná izolace a doplnění nuceného odvětrání šachty.
Odhadované náklady provozovatelem jsou ve výši 150 tis. Kč bez DPH.
Navrhuje se vyčkat na rozhodnutí ostatních obcí sdružených v rámci vodovodu
Kamenicko. Bude-li přistoupeno k navrhované obnově, navrhuje se, aby obec
finančně participovala podle podílu obce na celkovém majetku vodovodu
Kamenicko. Jiné návrhy na řešení nebyly zastupiteli vzneseny. Současně
provozovatel předložil plán financování obnovy vodohospodářského majetku
naší obce – obec vlastní majetek v hodnotě pořizovacích cen 40,93 mil. Kč,
délka potrubí 10,975 km, finanční prostředky na obnovu podle provozovatele
činí 1,37 mil. Kč/rok (pro představu tato částka činí cca 50% daňových příjmů
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obce v běžném kalendářním roce). Návrh řešení projektů navržených
provozovatelem na obnovu v roce 2014 byl schválen všemi zastupiteli.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 10. Materiál pro informaci - vyúčtování položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné za rok 2012. V roce 2012 byly 3 opravy – 2 na
odbočkách, 1 na řadu v chatách – náklady na opravu činily 132.682 Kč, náklady
na energie 139.042 Kč, nájem 0 Kč, správní a výrobní režie celkem 108.780 Kč,
vyfakturováno 24.083 m3 vody, ztráty 35% (ačkoli je to tragická hodnota, jsou
tyto ztráty nejnižší za celou dobu provozování společností VHS Benešov, s.r.o.).
Zisk provozovatele činil 92.305 Kč, což je 13,25% z úplných vlastních nákladů.
Vyúčtování bylo vzato zastupiteli na vědomí.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 11. Obec spotřebovává zemní plyn a el. energii, a proto využila možnosti
a zúčastnila se elektronické aukce organizované společností eCENTRE.
Výsledná úspora na zemním plynu činí cca 2 tis. Kč ročně (dodavatel VEMEX
Energie a.s.), úspora na elektřině činí cca 20 tis. Kč (dodavatel EP Energy
Trading, a.s.). Nové smlouvy navrženy na dobu určitou 2 roky. Zastupitelé
jednomyslně schválili dodatečně uzavření Smlouvy na využití aukční síně
eCENTRE pro Obec Radějovice, a schválili uzavření smluv s novými
dodavateli.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 12. Zpráva zadavatele o veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby
„Radějovice – vodovod v místní části Olešky“. Jedná se o podlimitní veřejnou
zakázku zadávanou v souladu s dotačními pravidly MZe v otevřeném řízení,
která byla vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek 17.7.2013, zadávací
dokumentace byla zveřejněna v plném znění na profilu zadavatele na webu
e-zakazky.cz. Hl. kritériem byla nejnižší nabídková cena. Obec si v zadávací
dokumentaci vymínila opční právo na stavbu vodovodních přípojek, které
nejsou hraditelné z dotace. Otvírání obálek proběhlo 5.8.2013, bylo podáno
celkem 9 nabídek, hodnotící komise se sešla na 2 zasedáních, ze zadávacího
řízení nebyl vyřazen žádný z uchazečů, nejnižší nabídka činila 2.690.802 Kč bez
DPH, nejvyšší nabídka 5.415.072,02 Kč bez DPH. Rozhodnutí zadavatele
a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo 8.8.2013, lhůta pro případné
podání námitek ze strany uchazečů vyprší 27.8.2013.
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Ad 13. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Radějovice – vodovod v místní části
Olešky“ – návrh smlouvy byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Smlouvu se navrhuje uzavřít s uchazečem, který předložil nejnižší nabídkovou
cenu (Výstavba sítí Kolín, a.s. za cenu 2.690.802 Kč bez DPH, nebude-li podána
ve stanovené lhůtě některým z uchazečů námitka). Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 14. Mandátní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru investora
při provádění stavby „Radějovice – vodovod v místní části Olešky“ – navrhuje
se uzavřít smlouvu s technickým dozorem, který předložil nejnižší cenu –
Ing. Tomáš Melichar za cenu 30 tis. Kč bez DPH. Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 15. Evidence a registrace akce „Radějovice – vodovod v místní části
Olešky“ v Programu 129 250 MZe. Jedná se o nový dotační program.
S podmínkami dotace byli seznámeni všichni přítomní zastupitelé. Obec může
dostat až 65% z uznatelných nákladů, kterými je výhradně stavba vodovodních
řadů k nemovitostem neurčených pro rekreační využití. Ostatní náklady
s realizací stavby spojené (projekce, vodovodní přípojky, technický dozor
investora apod.) hradí obec. Obec má povinnost předložit veškeré podklady
k registraci a evidenci akce do 31.8.2013 (vč. uzavřených smluv o dílo
na realizaci akce, mandátních smluv a dalších podkladů). Zastupitelé schválili
podání žádosti o evidenci a žádosti o registraci na zmíněnou akci jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 16. Zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby
„Radějovice – kanalizace a ČOV“ – zpracovala společnost Allo Tender, s.r.o.,
k návrhu zadávací dokumentace bude po schválení zastupiteli vyžádáno
stanovisko SFŽP, teprve poté bude veřejná zakázka vyhlášena. Zastupitelé
schválili předložený návrh zadávací dokumentace jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 17. Zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr technického dozoru
investora stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“ - zpracovala společnost Allo
Tender, s.r.o., k návrhu zadávací dokumentace bude po schválení zastupiteli
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vyžádáno stanovisko SFŽP, teprve poté bude veřejná zakázka vyhlášena.
Zastupitelé schválili předložený návrh zadávací dokumentace jednomyslně.
Hlasování: 7 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Ad 18. Informace k výsledkům elektronické aukce energií pro domácnosti
a podnikatele (elektřina, zemní plyn), další možnost účasti v aukci/aukcích –
červnové aukce energií se zúčastnilo 9 zájemců u elektřiny a 5 zájemců u plynu.
Úspora u elektřiny přesahuje 68 tis. Kč (31,65%), u plynu přesahuje 50 tis. Kč
(25,19%). Nadále trvá možnost přihlásit se do elektronické aukce energií.
Na kontaktním místě zřízeném na obecním úřadě v Radějovicích (provoz
v úředních hodinách) jsou k dispozici návrhy smluv s poskytovatelem
elektronické aukce (společnost eCENTRE, a.s.). Podklady a vyplněná smlouva
musí být odevzdány nejpozději do 18.9.2013 na kontaktním místě. Bližší
informace budou poskytnuty na obecním úřadě.
Ad 19. Různé, diskuse
V červenci byla podána žádost o registraci Občanského sdružení Radějovice,
poté, co pan Klazar oznámil, že občanské sdružení z vlastníků chat nedokáže
vytvořit.
Dne 19.6.2013 provedl Krajský úřad kontrolu plnění nápravných opatření.
Koncert organizovaný v rámci 29. ročníku festivalu Podblanický hudební
podzim se uskuteční v neděli 13.10.2013 od 16:00 hodin v kostele v Oleškách.
Za propagaci akce odpovídá pan Miloslav Barták. Vystoupí Kvarteto Martinů
a slovem koncert doprovodí pan Alfred Strejček. Obec přispívá 15 tis. Kč
na konání koncertu.
V sobotu 31.8.2013 od 9:00 hodin se uskuteční brigáda na zahradě kostela
v Oleškách. Dobrovolníci jsou vítáni.
Informace k vzniklé škodě na kaštanu na návsi v Radějovicích.
Ve dnech 21.-23.8.2013 se uskutečnilo filmové natáčení seriálu První republika
- dílu s názvem Rybník Zemánek u Hnátkova rybníka. Seriál by se měl začít
vysílat od ledna 2014 v České televizi.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25.-26.10.2013
a obecní úřad v této souvislosti uvítá zájemce o práci ve volební okrskové
komisi.
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Dosud nebyly uhrazeny všemi vlastníky ceny za vyprojektované kanalizační
přípojky a inženýring ve výši 2500 Kč (viz zápis ze dne 27.5.2013). Vzhledem
k tomu, že náklady spojené se stavbou veřejné části kanalizační přípojky má
naše obec zcela mimořádně zahrnuty v dotaci na stavbu ČOV a kanalizace,
a byla by velká škoda tyto prostředky nevyužít, navrhuje se, aby neuhrazené
projekty kanalizačních přípojek byly nahrazeny dodatečně vyprojektovanými
kanalizačními přípojkami, jejichž vlastníci se aktivně hlásí jako zájemci
o kanalizaci. Takto bude postupováno u projektů, resp. přípojek, které nebudou
vlastníky uhrazeny v dodatečném termínu do 20.9.2013. S návrhem souhlasili
všichni přítomní zastupitelé. Pan Dvořáček se před projednáváním tohoto bodu
omluvil a odešel.
Hlasování: 6 ANO, 0 NE, 0 ZDRŽEL SE
Dotaz na územní plán – předpoklad dokončení v září 2013, čekáme, až Městský
úřad v Říčanech vyhodnotí stanoviska dotčených orgánů po 2. veřejném
projednání a předá územní plán zastupitelstvu obce ke schválení.
Upozorněno na nutnost odstranění pámelníku z dětského hřiště.
Zimní údržba bude provedena u chat na Malého stráni (nad Krsovicemi).
Dotaz ke koupi pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Radějovice pro ČOV.
Dotaz na stav cest v chatách od Olešek do Krsovic – obec upravovala cesty
za poslední 2 roky 3x, opakovaně vyzývala majitele chat k odstranění zeleně
podél cesty tak, aby zde mohla projet technika pro opravu cest, loni
bezvýsledně, za odstranění zeleně chatařů z cesty musela obec zaplatit. Naše
obec je závislá na daňových příjmech a v případě chatových osad je jediným
zdrojem daň z nemovitostí. Od roku 2011 zástupci obce opakovaně vyzývají
k vytvoření osadního výboru, který by hájil zájmy majitelů rekreačních
nemovitostí a komunikoval se zástupci obce.
Ad 20. Závěr. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 23:10 hod.
Zapsala: Pavla Křížová
Ověřovatelé:

Monika Junková
Petr Dvořáček
Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
starostka obce Radějovice
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Usnesení
zastupitelstva obce Radějovice
ze dne 26.8.2013
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:

I.

bere na vědomí Zápis z kontroly finančního výboru č. 1/2013,

II.

bere na vědomí Zápis z kontroly kontrolního výboru č. 1/2013,

III.

schvaluje rozpočtové opatření ZO č. 3/2013,

IV.

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-6010419/002
Radějovice VN, TS, kNN č.kat. 301/… 28 RD s ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupené firmou AZ Elektrostav, a.s., a pověřuje starostku obce jejím
uzavřením,

V.

schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-6000365/1,
Radějovice, kNN, p.č. 366/24 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené firmou
G+ s.r.o., a pověřuje starostku obce jejím uzavřením,

VI.

schvaluje Dodatek č.1 ke koncesní smlouvě o provozování vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu v obcích Kamenice, Sulice, Kostelec
u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice ze dne 21.12.2011, a pověřuje
starostku obce jeho uzavřením,

VII. schvaluje návrh řešení projektů navržených provozovatelem
vodohospodářského majetku na obnovu v roce 2014, a pověřuje starostku
obce jeho prezentováním v Plánu obnovy v roce 2014,
VIII. bere na vědomí vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových
předpisů pro vodné za rok 2012,
IX.

schvaluje Smlouvu na využití aukční síně eCENTRE pro Obec
Radějovice, uzavření smluv s novými dodavateli elektrické energie
a zemního plynu, a pověřuje zástupce obce tyto smlouvy uzavřít,

X.

schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Radějovice – vodovod
v místní části Olešky“, starostku obce jejím uzavřením,
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XI.

schvaluje Mandátní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru
investora při provádění stavby „Radějovice – vodovod v místní části
Olešky“ s Ing. Melicharem, a pověřuje starostku obce jejím uzavřením,

XII. schvaluje podání žádosti o evidenci a žádosti o registraci akce
„Radějovice – vodovod v místní části Olešky“ v Programu 129 250 MZe,
XIII. schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele
stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“,
XIV. schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro výběr technického
dozoru investora stavby „Radějovice – kanalizace a ČOV“,
XV. schvaluje, aby projekty kanalizačních přípojek, které nebudou vlastníky
do 20.9.2013 uhrazeny, byly nahrazeny novými dodatečně
vyprojektovanými kanalizačními přípojkami.

Ing. František Kubelka
místostarosta obce

Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka obce
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