Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
5.6.2018
Přítomni:

Tomáš Froněk, člen zastupitelstva
Anna Krutinová, členka zastupitelstva (odchod v 19:45)
Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka
Milan Reitinger, člen zastupitelstva
Hana Rubešová, členka zastupitelstva (příchod v 19:04)
Ing. Jaroslav Špičák, člen zastupitelstva
Ing. Bohumil Zemek, místostarosta
Ing. Josef Zima, 1. místostarosta

Omluveni:

Markéta Vojtová, členka zastupitelstva

Přítomní občané

2 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Tomáš Froněk
Josef Zima

Program:
1.

Zahájení

2.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na nové volební období

3.

Rozhodnutí o zkráceném postupu pořizování změny č. 1 ÚP
Radějovic

4.

Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury obce

5.

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s FCC
Česká republika, s.r.o.

6.

Různé, diskuse

7.

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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé byli navrženi a zvoleni Tomáš Froněk
a Josef Zima.
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Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Zastupitelstvo obce Radějovice:
A) S c h v a l u j e
1. - jako ověřovatele zápisu ze zasedání Tomáše Froňka a Josefa Zimu.

Předsedající sdělila, že k minulému zápisu nebyly žádné připomínky
a dotázala se přítomných, zda chtějí program doplnit. Ze strany přítomných
nebylo navrženo žádné doplnění, předsedající navrhla doplnění jednoho
nového bodu, který je označen jako bod 5., následně byl program
jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli ve znění, v jakém je
uveden na titulní straně zápisu.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Zastupitelstvo obce Radějovice:
B) Schv alu je
- program zasedání zastupitelstva ve znění uvedeném na titulní straně
zápisu.

Ad 2. V souladu s ustanovením § 67 zákona o obcích stanoví zastupitelstvo
obce nejpozději 85 dnů před komunálními volbami počet členů zastupitelstva
na volební období 2018-22. Pro velikost naší obce je zákonem stanoveno
rozpětí 5-15 členů zastupitelstva. Bylo navrženo zachovat v novém volebním
období stávající počet, tj. devítičlenné zastupitelstvo. V průběhu
projednávání tohoto bodu se na zasedání dostavila zastupitelka Rubešová.
Návrh byl schválen většinou přítomných zastupitelů.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (Rubešová)
Zastupitelstvo obce Radějovice:
A) S t a n o v u j e
1. počet členů zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022 na 9 členů.

Ad 3. Po novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018 je možné využít
zkráceného způsobu pořizování změny č. 1 ÚP Radějovic, čímž dojde
ke zkrácení doby pořizování o cca 2 měsíce. Návrh schválili všichni přítomní
zastupitelé.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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Zastupitelstvo obce Radějovice:
A) S c h v a l u j e
1. pořízení změny č. 1 územního plánu Radějovic zkráceným postupem podle
§ 55b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění účinném
od 1.1.2018, v návaznosti na schválení pořízení změny č. 1 územního
plánu Radějovic z vlastního podnětu usnesením Zastupitelstva obce
Radějovice ze dne 24.8.2016 a na zadání změny č. 1 územního plánu
Radějovic schválené usnesením č. 2 Zastupitelstva obce Radějovice ze dne
13.11.2017, které stanovilo obsah změny č. 1 územního plánu Radějovic
v souladu s § 55a odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Ad 4. V souvislosti s realizovanou postupnou obnovou vodohospodářského
majetku obce se navrhuje schválit aktualizovaný plán financování obnovy
vodohospodářské infrastruktury na období 2018-2027, který je vypracován
podle postupů MZe ČR. V závislosti na stavu opotřebení tohoto majetku je
nutné ročně investovat do majetku nebo vytvořit rezervu v objemu 1 mil. Kč
ročně.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (Špičák)
Zastupitelstvo obce Radějovice:
A) S c h v a l u j e
1. Plán financování
Radějovice.

obnovy

vodohospodářské

infrastruktury

obce

Ad 5. Po 4 letech snahy o vysoutěžení zakázky na svoz odpadu v obci se
podařilo úspěšně projít procesem zadání veřejné zakázky v rámci sdružení
15 obcí, kdy byla podána jediná platná nabídka, a to společností FCC Česká
republika, s.r.o. (bývalá .A.S.A., s.r.o.). Navrhuje se proto uzavřít smlouvu
o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s FCC Česká republika,
s.r.o., která bude uzavřena na dobu 24 měsíců. Po této době se předpokládá
vytvoření vlastní svozové společnosti v rámci sdružení 15 obcí. Nádoby
na svoz budou opatřeny RFID kódem, prostřednictvím kterého budou
zaznamenány hmotnosti odpadů z jednotlivých nádob. Tyto informace
budou dále využívány s cílem nastavit v budoucnu motivační systém
pro občany. S návrhem souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Zastupitelstvo obce Radějovice:
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A) S c h v a l u j e
v souladu s doporučením hodnotící komise, výběr dodavatele v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu - sdružení Struhařov“, vyhlášenou dne: 9.2.2018,
ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-004932, tedy
výběr dodavatele FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712, se sídlem:
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější,
B) P o v ě ř u j e
starostu obce k podpisu smlouvy s uvedeným vybraným dodavatelem,
která byla součástí zadávacích podmínek k výše specifikované veřejné
zakázce.

Ad 6. Různé, diskuse
a) informace o probíhajících stavebních akcích (větev 7 OPTREAL, spol.
s r.o., KARGEA, s.r.o., obnova obecního dvora) a akcích plánovaných
(rekonstrukce elektroinstalace a stropních podhledů v objektu
obecního úřadu),
b) rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly naší
obci uděleny obecní symboly, a to znak a vlajka v podobě, v jaké byly
schváleny zastupitelstvem obce.
c) u příležitosti 100letého výročí vzniku republiky uvítáme nápady
a návrhy na připomenutí historických událostí – např. ve formě
výsadby stromů republiky, obnovy alejí, obecních oslav apod. Uvítáme
návrhy zejména na umístění a skladbu dřevin, a to nejlépe na obecní
pozemky, popř. pozemky soukromé se souhlasem jejich vlastníka.
d) v souvislosti s avizovanou obnovou požární nádrže v Radějovicích se
navrhuje schválit žádost o dotaci z podprogramu MZe ČR 129 293
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí“, výzva by měla být vyhlášena v průběhu letních
prázdnin. Dále se navrhuje využít Národního programu Životní
prostředí u SFŽP ČR Výzvy č. 21/2017 na podporu alternativních
způsobů dopravy, a to pořízení 2 vozidel typu L1E (do 45 km/h)
pro výkon hospodářské činnosti obce, konkrétně 1 elektroskútru
a 1 pracovní elektrotříkolky, na které jsou pozitivní reference.
V průběhu projednávání tohoto bodu opustila zasedání zastupitelka
Krutinová. Využití obou dotací schválili všichni přítomní zastupitelé.
Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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Zastupitelstvo obce Radějovice:
A)

Souhlasí s podáním žádosti o dotaci
- na obnovu požární nádrže z podprogramu MZe ČR 129 293
„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí“,
- na pořízení 2 vozidel s alternativním pohonem Výzvy SFŽP
č. 21/2017 z Národního programu Životní prostředí.

e) Zastupitelka Rubešová připomněla, že dosud nedošlo k obnovení
dopravní značky „Začátek obce Olešky“. Podnět bude opakovaně
zaurgován u Správy a údržby silnic.

Ad 7. Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:04 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 9.6.2018
Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

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

Starosta:

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.

5

