Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
25.4.2016
Přítomni:

Anna Dufková, členka zastupitelstva
Tomáš Froněk, člen zastupitelstva
Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Milan Reitinger, člen zastupitelstva
Ing. Bohumil Zemek, místostarosta
Ing. Josef Zima, 1. místostarosta

Omluveni:

Ing. Jaroslav Špičák, člen zastupitelstva
Hana Rubešová, členka zastupitelstva
Markéta Vojtová, členka zastupitelstva

Přítomní občané

13 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Ing. Bohumil Zemek

Ověřovatelé:

Ing. Josef Zima
Anna Dufková

Program:
1.

Zahájení

2.

Zpráva o kontrole kontrolního výboru č. 2/2015

3.

Zpráva o inventarizaci

4.

Návrh na vyřazení majetku

5.

Partnerská smlouva s Obcí Sulice o spolupráci při umisťování dětí
předškolního věku

6.

Smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obci s SDH Radějovice

7.

Smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obci s manželi H.

8.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Říčany o projednávání
přestupků

9.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

10. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na „Svoz odpadu pro obec
Kamenice“
11. Výpověď ze Smlouvy o zajištění
infrastruktury s OS Radějovice
12. Různé, diskuse
13. Závěr
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provozu

vodohospodářské

Ad 1. Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno ve 20:05 hodin starostkou obce (dále též „předsedající“). Bylo
konstatováno, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášení schopné. Bylo určeno, že zápis provede pan Ing. Bohumil Zemek a
jako ověřovatelé byli navrženi a zvoleni Ing. Josef Zima a Anna Dufková.
Předsedající sdělila, že k minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Dále
navrhla doplnění programu zasedání o nový bod zařazený jako bod 9. a dále
rozdělení původního bodu 6 na 2 samostatné body nově označené jako bod
6. a 7.
Program zasedání zastupitelstva byl jednomyslně schválen v doplněném
znění, které je uvedeno v úvodu zápisu.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 2. Zpráva o kontrole kontrolního výboru č. 2/2015
Předsedkyně kontrolního výboru Anna Dufková předložila zápis č. 2/2015
z kontroly kontrolního výboru. Kontrolní výbor se zabýval usneseními
zastupitelstva ze zasedání, která se uskutečnila ve dnech 30.9.2015,
18.11.2015 a 28.12.2015. Bylo konstatováno, že nebyly shledány žádné
chyby a nedostatky. Zpráva o kontrole byla vzata na vědomí všemi
zastupiteli.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 3. Inventarizace obce Radějovice byla provedena k 31.12.2015 v souladu
se zákonem a prováděcími vyhláškami. Inventarizační komisi tvoří členové
finančního výboru. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, majetek byl
dohledán a byla připravena zpráva o inventarizaci vč. inventurních soupisů.
Zprávu o inventarizaci vzali na vědomí všichni přítomní členové
zastupitelstva.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ad 4. Po provedené inventarizaci a přehodnocení využitelnosti
inventarizovaného majetku bylo navrženo vyřazení celkem 7 položek majetku
v celkové pořizovací ceně 81 843,- Kč. Jedná se o majetek pořízený v letech
1980 – 2012, který je nefunkční, nepoužitelný či silně poškozený. Soupis
vyřazeného majetku tvoří příloha č.1 tohoto zápisu. S vyřazením majetku
souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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Ad 5. Partnerská smlouva s Obcí Sulice o spolupráci při umisťování dětí
předškolního věku byla schválena všemi přítomnými zastupiteli. Obec Sulice
se ve smlouvě zavazuje k uvolnění pěti míst v MŠ Sluníčko-Želivec pro děti
z naší obce ve školním roce 2016/17. Obec Radějovice zaplatí za každé dítě
umístěné v MŠ Sluníčko 9000 Kč.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 6. Na základě požadavku SDH Radějovice byla provedena oprava
a technická kontrola hasičské Avie ve výši 30 tis. Kč. SDH Radějovice
přispělo na opravu vozidla částkou 5 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí
bezúplatného plnění obci s SDH Radějovice byla schválena všemi
přítomnými zastupiteli. Finanční dar již byl obci uhrazen.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ad 7. Manželé J.H. a J.H. nabídli obci možnost přispět na financování obnovy
obecních komunikací ve výši 30 tis. Kč. Všichni přítomní zastupitelé schválili
smlouvu o poskytnutí bezúplatného plnění. Finanční dar bude obci uhrazen
po podpisu smlouvy.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 8. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Říčany o zajištění
přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Město
Říčany podalo návrh na uzavření dodatku, který obsahuje navýšení cen
za projednávání přestupků a vyhotovování posudků (zpráv o pověsti), a to
zpětně od data 1.1.2016. Jedná se o zvýšení ceny za projednání přestupku
z částky 1426 Kč na 1898 Kč a za vypracování posudku z částky 75 Kč na 82
Kč. S uzavřením dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy souhlasilo všech
6 přítomných zastupitelů.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – jedná se
o zvýšení částky dotace SFŽP a půjčky SFŽP na realizaci projektu „Radějovice
– kanalizace a ČOV“ vztahující se k provedeným vícepracím (viz zasedání
zastupitelstva dne 18.11.2015). Splátky půjčky SFŽP nově činí 112.349,40
Kč. S uzavřením dodatku souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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Ad 10. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na „Svoz odpadu pro
obec Kamenice“ – jedná se o schválení zadávací dokumentace na svoz
odpadu pro obec Petříkov, Kamenice, Velké Popovice a Radějovice.
Předpoklad uzavření smlouvy na 4 roky nejdříve k 1.1.2017. Minimální
úspora cca 29% nákladů. Požadavky na svoz odpadu menšími vozidly
umožňující svoz i v úzkých komunikacích v chatách. Zadávací dokumentace
byla schválena všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 11. Výpověď ze Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské
infrastruktury s OS Radějovice - smlouva byla sjednána na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Na základě dosavadních zkušeností, zejm.
s frekvencí oprav, po vyhodnocení smluvních podmínek a postoje výboru OS
Radějovice, které je vlastníkem vodovodu, nemá obec zájem o další využívání
ve smlouvě sjednaných služeb. Navrhuje se, aby v souladu s článkem 5 odst.
3 obec uvedenou smlouvu vypověděla. S výpovědí souhlasili všichni přítomní
zastupitelé.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Práva a povinnosti plynoucí ze zmíněné smlouvy zaniknou uplynutím
výpovědní lhůty v délce šesti měsíců, která začne běžet prvním dnem
následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena (tj.
30.10.2016).
Ad 12. Různé, diskuse
➢ Organizační opatření – místostarostové obce zastupují starostu obce
v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti v určeném pořadí.
➢ Informace o účinnosti provzdušňovací věže ve vodárně – po provedení
úplného rozboru pitné vody v únoru 2016 se hodnota radonu pohybuje
16 Bq/l (pro informaci – indikační hodnota činí 50 Bq/l a mezní
hodnota 300 Bq/l).
➢ Informace k územnímu plánu po veřejném projednání
➢ Informace k letošnímu ročníku Podblanického hudebního podzimu,
který se neuskuteční
➢ Informace k postupu realizace stavebního záměru FERMAT MACHINE
TOOL s.r.o.
➢ Informace o stavu vodovodu a splaškové kanalizace ve vlastnictví
OPTREAL, spol. s r.o. a jí podané žalobě na vydání bezdůvodného
obohacení
➢ Informace k podané žádosti na dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi
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➢ Informace k obnově obecní uličky nad Altmanovými
➢ Poděkování za aktivní účast na úklidu obce

Ad 13. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:45 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 2.5.2016
Zapisovatel:

Ing. Bohumil Zemek

Ověřovatelé:

Ing. Josef Zima, v.r.
Anna Dufková, v.r.

Starosta:

Helena Křížová
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice
konaného dne 25.4.2016
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:
I.

určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Zimu a Annu Dufkovou,

II.

bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru č. 2/2015,

III.

bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2015,

IV.

schvaluje vyřazení majetku podle přílohy č. 1,

V.

schvaluje uzavření Partnerské smlouvy s Obcí Sulice o spolupráci při
umisťování dětí předškolního věku a pověřuje starostku obce smlouvu
podepsat,

VI.

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúplatného plnění obci
s SDH Radějovice a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat,

VII.

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúplatného plnění obci
s manželi J.H. aj.H. a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat,

VIII.

schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Říčany
o zajištění přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, s účinností od 1.1.2016 a pověřuje starostku obce
dodatek podepsat,

IX.

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
a pověřuje starostku obce dodatek podepsat,

X.

schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na „Svoz
odpadu pro obec Kamenice“,

XI.

schvaluje vypovězení Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské
infrastruktury s OS Radějovice,

XII.

místostarostové obce zastupují starostu obce v době
nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti v určeném pořadí.

Ing. Josef Zima, v.r.
1. místostarosta obce

jeho

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