Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
29.3.2017
Přítomni:

Anna Krutinová, členka zastupitelstva
Tomáš Froněk, člen zastupitelstva
Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Milan Reitinger, člen zastupitelstva
Hana Rubešová, členka zastupitelstva
Ing. Jaroslav Špičák, člen zastupitelstva
Ing. Bohumil Zemek, místostarosta
Ing. Josef Zima, 1. místostarosta

Omluveni:

Markéta Vojtová, členka zastupitelstva

Přítomní občané

13 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Ing. Josef Zima
Tomáš Froněk

Program:
1.

Zahájení

2.

Rozhodnutí o výběru obecního znaku a vlajky

3.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě (ROPID)

4.

Spisový řád OÚ Radějovice

5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IP-12-6001755 Radějovice-kNN, NN-p.č.
59/9 s ČEZ Distribuce, a.s.

6.

Návrh na vyřazení majetku

7.

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

8.

Smlouva o spolupráci s Městem Říčany – datové úložiště spisové
služby

9.

Dohoda o provozování (zápůjčce) SIM a datových přenosech s FIEDLER
AMS s.r.o.

10. Návrh OZV č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016
o místních poplatcích
11. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku pro zadání nadlimitní
veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení zadávaná sdružením
zadavatelů „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení
Struhařov“
11. Různé, diskuse
12. Závěr
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Ad 1. Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:04 hodin starostkou obce (dále též
„předsedající“). Bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů zastupitelstva
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Bylo určeno, že zápis provede
Martina Křížová a jako ověřovatelé byli navrženi a zvoleni Ing. Josef Zima
a Tomáš Froněk.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Předsedající sdělila, že k minulému zápisu nebyly žádné připomínky
a navrhla doplnění programu zasedání o body č. 4, 5 a 6. Ze strany
přítomných nebylo navrženo žádné další doplnění. Program zasedání
zastupitelstva byl jednomyslně schválen v doplněném znění, které je
uvedeno v úvodu zápisu.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 2. Hostem zasedání byl pan Stanislav Kasík z Heraldické kanceláře
Dauphin, která vytvořila návrhy obecního znaku a vlajky. Slova se proto
ujal pan Kasík, všechny přítomné seznámil se všemi předloženými návrhy
a přiblížil význam jednotlivých symbolů, na základě kterých byly návrhy
vypracovány. Členové zastupitelstva se rozhodli pro znak č. 2 a vlajku
č. 2/2. Důvodem tohoto rozhodnutí je jednoduchost a historická výstižnost
vzniku obcí Radějovice a Olešky.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 3. Dodatkem č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě (ROPID) na rok 2017 dochází ke snížení nákladů obce
na zajištění dopravní obslužnosti autobusové linky č. 335. Náklady na rok
2017 činí 40.230 Kč. Jedná se o ratihabici. Uzavření dodatku smlouvy bylo
jednomyslně schváleno.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 4. Všichni přítomni byli seznámeni s návrhem spisového řádu obecního
úřadu a jeho přílohami. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému znění
nebyly žádné připomínky, byl spisový řád OÚ Radějovice schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (Rubešová)
Ad 5. Slova se ujal Ing. Josef Zima, seznámil ostatní účastníky se smlouvou
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést
stavbu č. IP – 12 – 6001755 Radějovice – kNN, NN – p.č. 59/9 s ČEZ
Distribuce, a.s. Předsedající uvedla, že podle § 4 odst. 3 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
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obec ztrácí nárok na osvobození od daně u pozemků, k nimž je zřízeno
právo stavby. Evidence spojené se splněním daňových povinností by byly
pro obec značně pracné a rizikové, proto zastupitelstvo rozhodlo,
že s právem stavby obecně na svých pozemcích nebude souhlasit. Nejedná
se o rozhodnutí pro tento případ, ale o systémové rozhodnutí. ČEZ
Distribuce, a.s. vydává formulářové vzory smluv pro spolupracující
subjekty, a tyto vzory je třeba změnit. V rámci diskuse bylo navrženo
schválit text navržené smlouvy s výjimkou části o právu provést stavbu.
Tento návrh byl schválen většinou přítomných zastupitelů.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (Špičák)
Ad 6. Návrh na vyřazení majetku obce Radějovice (příloha č. 1) obsahuje
celkem 7 položek v celkové hodnotě 819 594,74 Kč. Jedná se zejména
o vyřazení historického územního plánu obce a majetku s ním souvisejícím.
K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, a tak byl jednomyslně schválen.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 7. Z partnerské smlouvy s Obcí Sulice o spolupráci při umisťování dětí
předškolního věku vyplývá, že obec Radějovice do 15.9.2017 uhradí
za každého žáka 9 tis. Kč. Smlouva se uzavírá na školní rok 2017/18
a předpokládá nárůst o dva nové žáky na šk.r. 2017/18. S návrhem uzavřít
partnerskou smlouvu souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad. 8 Město Říčany v rámci projektu „Technologické centrum Říčany (část
I., II.,III.) zajišťovala pro naši obec spisovou službu dodavatele CNS a.s.
formou hostování na serveru města. Bezplatná podpora skončila
31.12.2016. Navrhuje se, aby obec nadále využívala hostování na serveru
města Říčany za cenu 500 Kč ročně. S návrhem uzavřít smlouvu
o spolupráci – datové úložiště spisové služby s Městem Říčany souhlasili
všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 9. V souvislosti s osazením telemetrické stanice v čerpací stanici
splaškových vod budou přenášeny datové přenosy o funkčnosti čerpadel na
webové rozhraní. Navrhuje se schválit dohodu o provozování (zápůjčce) SIM
a datových přenosech s FIEDLER AMS s.r.o., jedná se o ratihabici. Dohoda
byla jednomyslně schválena.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 10. OZV č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016
o místních poplatcích měla dva návrhy.
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1. návrh se týkal vypuštění denní sazby za provádění výkopových prací
a s tím souvisejících záborů veřejného prostranství. Tento návrh byl
jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
2. návrh byl z řad občanů, kteří žádali znovuprojednání výše poplatků
ze psů, s tím, že bylo navrženo jejich konkrétní snížení. Po bohaté diskuzi
bylo všemi přítomnými zastupiteli odsouhlaseno, že o návrhu v tomto znění
hlasovat nebudou.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ad 11. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku pro zadání nadlimitní
veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení zadávaná sdružením
zadavatelů „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov“
(příloha č. 2) byla schválena všemi přítomnými zastupiteli po seznámení se
se situací a jejím stručném projednání.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Zasedání zastupitelstva ve 22:16 opustila zastupitelka Anna Krutinová.
Ad 12. Různé, diskuse
Předsedající sdělila, že v těchto dnech je prováděna veřejnosprávní kontrola
SFŽP ČR na projekt „Radějovice – kanalizace a ČOV“.
Dne 8.4.2017 v 9:00 hodin (sobota) se koná tradiční jarní úklid obce
a vítáni jsou všichni pomocníci, je třeba uklidit zejména náves
v Radějovicích a hřbitov.
Přítomní byli seznámeni se situací týkající se vodovodu v chatách.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:21 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 5.4.2017, přílohy nejsou digitalizovány.
Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Ing. Josef Zima, v.r.
Tomáš Froněk, v.r.

Starosta:

Helena Křížová
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice
konaného dne 29.3.2017
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:
I.

určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Zimu a Tomáše Froňka,

II.

schvaluje znak obce č. 2 a vlajku obce č. 2/2 předloženého
materiálu vypracovaného Heraldickou kanceláří Dauphin,

III.

schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě (ROPID) na rok 2017,

IV.

schvaluje Spisový řád OÚ Radějovice,

V.

schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. IP – 12 – 6001755 Radějovice – kNN, NN – p.č. 59/9 s ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce smlouvu v tomto rozsahu
podepsat,

VI.

schvaluje vyřazení majetku podle přílohy č. 1,

VII.

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

VIII.

schvaluje smlouvu o spolupráci – datové úložiště spisové služby
s Městem Říčany a pověřuje starostku obce smlouvu podepsat,

IX.

schvaluje uzavření schválit dohody o provozování (zápůjčce) SIM
a datových přenosech s FIEDLER AMS s.r.o.,

X.

schvaluje OZV č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2016
o místních poplatcích,

XI.

schvaluje návrh zadávací dokumentace na zadání nadlimitní veřejné
zakázky s názvem „Sběr, přepravování a odstraňování odpadu –
Sdružení Struhařov“ podle přílohy č. 2.

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

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

