Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
25.8.2017
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Jaroslav Špičák, člen zastupitelstva
Milan Reitinger, člen zastupitelstva
Markéta Vojtová, členka zastupitelstva

Přítomní občané

0 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Hana Rubešová
Tomáš Froněk

Program:
1. Zahájení
2. Pojmenování ulice nad hřbitovem v Oleškách a ulice okolo
p. Kaliny a Rubešových
3. Přistoupení k Memorandu o spolupráci v rámci projektu
ORP Říčany¨- Místní akční plány rozvoje vzdělávání
4. Záměr obce
infrastrukturu

pronajmout

pasivní

telekomunikační

5. Různé, diskuse
6. Závěr

Ad 1. Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce (dále též
„předsedající“). Bylo konstatováno, že je přítomno 6 členů
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zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Bylo určeno,
že zápis provede Martina Křížová a jako ověřovatelé byli navrženi
a zvoleni Hana Rubešová a Tomáš Froněk.
Předsedající sdělila, že k minulému zápisu nebyly žádné připomínky,
paní Rubešovou bylo navrženo doplnění bodu č. 2 o pojmenování ulice
u pana Kaliny a Rubešových v Oleškách z důvodu lepší orientace.
Ze strany přítomných nebylo navrhováno další doplnění. 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. Návrhy na pojmenování ulice nad hřbitovem byly dva. Na základě
historických map, byla navržena ulice „Svatojanská“ a „U sv. Jána“.
Svatojanská byla odsouhlasena všemi přítomnými zastupiteli, proto
k dalšímu hlasování nedošlo.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Pojmenování ulice okolo pana Kaliny a Rubešových v Oleškách bylo
navrženo „V lomu“, tento návrh byl jednomyslně schválen.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
K pojmenování ulic poznamenáváme, že stávající občané, kteří mají
v nově pojmenovaných ulicích trvalý pobyt, jsou povinni si zařídit
vydání nového občanského průkazu.
Ad 3. Město Říčany je realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Říčany“ (zkráceně „MAP“). Cílem tohoto projektu je
zejména sdílení aktivit v území, posílení vazeb v místním partnerství,
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Navrhuje se, aby obec přistoupila jako partner k Memorandu
o spolupráci v rámci projektu MAP. Návrh přistoupit k memorandu byl
jednomyslně schválen.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ad 4. Navrhuje se zveřejnit záměr obce pronajmout pasivní
telekomunikační infrastrukturu (MOS). Návrh byl schválen všemi
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přítomnými zastupiteli.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ad 5. Různé, diskuse:
1. Zájemci o práci ve volební okrskové komisi (volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017)
se mohou přihlásit do 22.9.2017 na OÚ.
2. S ohledem na stoupající spotřebu pitné vody potřebujeme vybudovat
nový vrt. Projekt je připraven a obec by mohla požádat o dotaci na
tento vrt v dodatečně prodlouženém termínu do 30.9.2017, za
předpokladu, že získá souhlas majitele pozemku, na kterém se vrt
nachází.
3. Požadavek na umístění dopravních značek u výjezdu z ulice Vrbová
(křižovatka s vedlejší komunikací, dopravní zrcadlo) a obnovení
začátku Olešek ve směru od Radějovic.
4. Pro starobní důchodce byl vyjednán u ÚVT Internet s.r.o. snížený
tarif k optickému připojení (FIBER start), který činí 299 Kč/měsíčně
(rychlost 60 Mbps download/60 Mbps upload).
5. Dále byla s ÚVT Internet s.r.o. vyjednána možnost optického
připojení pro chaty v minimální délce 5 po sobě jdoucích měsíců
v kalendářním roce.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:38 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.9.2017
Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Tomáš Froněk, v.r.
Hana Rubešová, v.r.

Starosta:

Helena Křížová
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice
konaného dne 25.8.2017
Zastupitelstvo obce k jednotlivým bodům programu zasedání:

I.

schvaluje pojmenování ulic v místní části Olešky takto:
a.

ulice nad hřbitovem vybudovaná společností KARGEA
s.r.o. okolo pana Gelečjana ústící u autobusové
zastávky – ulice „Svatojanská“,

b.

ulice okolo Rubešových a pana Kaliny – ulice
„V lomu“,

II.

schvaluje přistoupení obce jako partnera k Memorandu
o vzájemné spolupráci vytvořeném v rámci projektu
s názvem „ORP – Říčany – Místní akční plány rozvoje
vzdělávání“
vedeným
pod
registračním
číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000109 a ukládá starostce
obce podepsat přistoupení k tomuto memorandu,

III.

schvaluje záměr obce pronajmout pasivní telekomunikační
infrastrukturu a ukládá starostce obce záměr vyhlásit.

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

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