Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
6.12.2019
Přítomni:

Tomáš Froněk, člen zastupitelstva
Mgr. Ing. Helena Křížová, členka zastupitelstva
Ing. Kamil Al-Otri, Ph.D.
Milan Reitinger, člen zastupitelstva
Ing. Bohumil Zemek, člen zastupitelstva
Ing. Josef Zima, člen zastupitelstva

Omluven:

-

Přítomní občané:

0 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Tomáš Froněk
Ing. Josef Zima

Program:

1. Zahájení
2. Plán inventury k datu 31.12.2019
3. Smlouva o zabezpečení zadávacího řízení v oblasti odpadového
hospodářství s ARCH consulting s.r.o.
4. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na dodavatele
v oblasti odvozu, zpracování a odstranění odpadu (16 obcí)
5. Zajištění dopravní obslužnosti na lince 335 v roce 2020,
dodatek ke smlouvě
6. Aktualizace Provozního řádu vodovodu Radějovice
7. Žádost obce Sulice o příspěvek na provozní a investiční
náklady ZŠ Sulice a MŠ Sluníčko
8. Veřejná zakázka k akci „Výběr projektanta na zhotovení
projektové dokumentace pro projekt - Mateřská škola
v Radějovicích“, rozhodnutí, smlouva o dílo
9. Různé, diskuse
10. Závěr
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Ad 1. Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 18:08 hodin starostkou obce (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena paní Martina Křížová. Jako ověřovatelé byli
navrženi a schváleni pan Tomáš Froněk a pan Ing. Josef Zima. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Froňka
a Ing. Josefa Zimu.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala přítomné k doplnění zveřejněného programu zasedání
zastupitelstva, návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva
ve znění uvedeném v úvodu zápisu.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 2. K datu 31.12.2019 bude provedena řádná inventura, fyzická
i dokladová, v souladu s Plánem inventur 2019. Budou vypracovány
inventurní soupisy. Ukončení inventarizace je 15.2.2020. Členy
inventarizační komise jsou členové finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje Plán inventur 2019.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad 3. a 4. Smlouva o zabezpečení zadávacího řízení v oblasti odpadového
hospodářství s ARCH consulting s.r.o., smlouva o společném zadávání
veřejné zakázky na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění
odpadu (16 obcí)
Stávající smlouva na svoz odpadů je uzavřena do 30.6.2020, je nutné začít
připravovat novou veřejnou zakázku na uzavření kontraktu pro další období.
Došlo ke sdružení 16 obcí v okolí Ladova kraje. Navrhuje se uzavřít smlouvu
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o zabezpečení zadávacího řízení opět se společností ARCH consulting s.r.o.
Obec zaplatí podíl na celkových nákladech zadávacího řízení ve výši
259 tis. Kč podle počtu svých trvale přihlášených občanů, tj. ve výši
5.863 Kč bez DPH.
Návrh usnesení (1):
Zastupitelstvo obce Radějovice souhlasí s účastí obce ve společném výběrovém
řízení na svoz odpadu za podmínek daných Smlouvou o zabezpečení
zadávacího řízení. Starostka obce je oprávněna jednat a schvalovat změny
smlouvy plynoucí ze společného jednání starostů, které nemění základní
parametr smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení (2):
Zastupitelstvo obce Radějovice souhlasí s účastí obce ve společném výběrovém
řízení na svoz odpadu za podmínek daných Smlouvou o společném zadávání.
Starostka obce je oprávněna jednat a schvalovat změny smlouvy plynoucí ze
společného jednání starostů, které nemění základní parametr smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad 5. Zajištění dopravní obslužnosti na autobusové lince 335 v roce 2020
Roční podíl obce Radějovice na nákladech na zajištění ostatní dopravní
obslužnosti linky 335 v roce 2020 činí 50.321,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice:
a) schvaluje předloženou kalkulaci linky 335 pro rok 2020 ve výši 50.321 Kč;
b) ukládá starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě (ROPID) na rok 2020.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Ad 6. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
byla provedena aktualizace Provozního řádu vodovodu Radějovice. Jejím
smyslem je úplné oddělení vodovodního řadu chat od Provozního řádu
vodovodu Radějovice. Aktualizace je vypracována bez hodnocení rizik, které
bude vypracováno do 1.11.2023, v souladu s legislativní změnou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje návrh aktualizace Provozního řádu
vodovodu Radějovice.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Ad 7. Žádost obce Sulice o příspěvek na provozní a investiční náklady
ZŠ Sulice a MŠ Sluníčko
Obec Sulice požádala o finanční příspěvek ve výši 9 tis. Kč ročně na každé
dítě navštěvující Mateřskou školu Sluníčko – Želivec a současně o příspěvek
v minimální výši 9 tis. Kč ročně na každé dítě navštěvující Základní školu
Sulice. Podrobnosti budou zjištěny na setkání obou starostů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice přerušuje projednání finančních příspěvků
pro MŠ Sluníčko a ZŠ Sulice do doby zjištění podrobností k žádosti Obce Sulice.
Výsledek hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Ad 8. Veřejná zakázka k akci „Výběr projektanta na zhotovení projektové
dokumentace pro projekt - Mateřská škola v Radějovicích“, rozhodnutí,
smlouva o dílo
Obec Radějovice jako zadavatel veřejné zakázky zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb. s názvem: „Výběr projektanta na zhotovení
projektové dokumentace pro projekt „Mateřská škola v Radějovicích“,
vyhlášené na základě výzvy k podání nabídky ze dne 20.11.2019 obdržel
3 nabídky. Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle kritérií
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, tj. podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Pořadí
nabídek po
hodnocení
1.
2.
3.

Obchodní firma / jméno

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

UNIVES spol. s r.o.
45310165 1 912 500,Ing. Arch. Ladislav Bartoš
12422061 1 998 000,Architektonická kancelář J+P Tomek 12622729 2 112 000,-

Předmětem plnění je projektová dokumentace pro stavbu za účelem vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkovým rozpočtem
a technických podmínek, dále vč. zaměření umístění stavby, zajištění
komplexních inženýrských služeb, vypracování všech studií a průzkumů
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potřebných pro vydání sloučeného povolení a projektová dokumentace
pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Navrhuje se schválit jako vítěznou firmu a uzavřít smlouvu o dílo se
společností UNIVES spol. s r.o., která nabídla nejnižší cenu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje ve výběrovém řízení na akci „Výběr
projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt „Mateřská škola
v Radějovicích“ jako vítěznou firmu společnost UNIVES spol. s r.o., schvaluje
znění smlouvy o dílo a pověřuje starostku obce uzavřít smlouvu o dílo s touto
společností.
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Ad 9. Různé, diskuse
• Vlastník veřejného osvětlení v lokalitě U Včelína (OPTREAL, spol. s r.
o.) byl v průběhu září a října 2019 celkem 2 x vyzván, aby provedl
opravu nefunkčních lamp a vodovodních uzávěrů v lokalitě – bez
odpovědi, bez reakce;
• V říjnu 2019 byla podána žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže
(požární nádrže) na návsi v Radějovicích u MMR ČR;
• Dne 31.10.2019 proběhlo jednání s OPTREAL, spol. s r. o. – dle slov
jednatele nebude lokalitu dokončovat, tzn., že soud pokračuje;
• Dne 7.11.2019 provedl Krajský úřad Středočeského kraje na obci dílčí
přezkum hospodaření s výsledkem bez nálezu (konečný přezkum bude
21.4.2020);
• Dne 26.11.2019 byla provedena oprava veřejného osvětlení obce (2
lampy se nepodařilo rozsvítit, je nutná kompletní výměna svítidla a
vystrojení sloupu);
• Množící se případy vloupání do rodinných domů v okolí obce, nutná
obezřetnost, v případě zaznamenání pohybu podezřelých neznámých
osob a vozidel kontaktovat Policii ČR;
• V roce 2019/2020 nebude vyhlášena dotace na obnovu místních
komunikací z MMR ČR z důvodu dostatečného počtu způsobilých
žádostí o dotaci z loňského roku;
• Nebude vyhlášena očekávaná dotace na obnovu autobusových
zastávek.

Ad 10. Starostka poděkovala zastupitelům za aktivní účast a ukončila
zasedání ve 20:22 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2019
Zapisovatel: Martina Křížová
Ověřovatelé: Tomáš Froněk, v.r.
Ing. Josef Zima, v.r.
Starosta:

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
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