Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne
27.12.2019
Přítomni:

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

Omluven:

Ing. Bohumil Zemek, člen zastupitelstva

Přítomní občané:

2 (viz prezenční listina)

Zapisovatel:

Martina Křížová

Ověřovatelé:

Tomáš Froněk
Ing. Josef Zima

Program:

1.

Zahájení

2.

Rozpočtové opatření konce roku

3.

Rozpočet obce na rok 2020

4.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

5.

Stanovení výše vodného a stočného na rok 2020

6.

Dodatek ke Smlouvě o nakládání s odpady a využívání sběrného
dvora odpadů s PROFA autodoprava s.r.o.

7.

Zařazení obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s.
na období 2021-2027

8.

Stanovení odměn za výkon funkcí
zastupitelstva dle NV č. 338/2019 Sb.

9.

OZV č. 1/2019, o místních poplatcích

neuvolněných

členů

10. Příspěvky na vodohospodářskou infrastrukturu
11. Schválení uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem
Milanem Reitingerem
12. Smlouva o převodu majetku FERMAT Machine Tool, s.r.o. na obec
13. Různé, diskuse
14. Závěr
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Ad 1. Zasedání Zastupitelstva obce Radějovice (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 8:06 hodin starostkou obce (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena paní Martina Křížová. Jako ověřovatelé byli
navrženi 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: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Předsedající uvedla, že obdržela nové návrhy na doplnění zveřejněného
programu zasedání zastupitelstva, a navrhuje tak jeho doplnění o 3 nové
body uvedené jako body 10., 11. a 12. programu uvedeného v úvodu zápisu.
Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje program zasedání zastupitelstva
ve znění uvedeném v úvodu zápisu.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad 2. S ohledem na uzavření rozpočtového roku 2019 zastupitelé zmocnili
starostu obce k provedení rozpočtového opatření konce roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice zmocňuje starostku obce k provedení
rozpočtového opatření konce roku 2019.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad 3. Rozpočet obce na rok 2020 v paragrafovém členění byl zveřejněn
na úřední desce obce dne 8.12.2019. Rozpočet zahrnuje všechny investiční
akce plánované v roce 2020. Jedná se zejména o obnovu vybraných místních
komunikací, obnovu požární nádrže na návsi a autobusové zastávky u státní
silnice, projekci a výstavbu mateřské školy, obnovu veřejného osvětlení.
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Rozpočet je navržen jako schodkový, s příjmy ve výši 11.581.000 Kč a výdaji
ve výši 12.761.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce v paragrafovém členění jako
schodkový, přičemž schodek je kryt uspořenými finančními prostředky
z předchozích let (zůstatkem na bankovních účtech).
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu obce provedením rozpisu
rozpočtu do úrovně položkového členění a schvaluje oprávnění provádět
tzv. malá rozpočtová opatření mezi položkami uvnitř paragrafu bez omezení,
rozpočtová opatření mezi paragrafy do výše 250 tis. Kč a rozpočtová opatření
zohledňující příjmy bez omezení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice:
A) Schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový, krytý uspořenými
finančními prostředky z předchozích let, s příjmy ve výši 11.581.000 Kč
a výdaji ve výši 12.761.000 Kč;
B) Ukládá starostovi provedení rozpisu rozpočtu do úrovně položkového
členění;
C) Pověřuje starostu oprávněním provádět tzv. malá rozpočtová opatření mezi
položkami uvnitř paragrafu bez omezení, rozpočtová opatření mezi paragrafy
do výše 250 tis. Kč a rozpočtová opatření zohledňující příjmy bez omezení.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Ad 4. Přítomní byli seznámeni s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 – 2025, který zohledňuje předpokládané příjmy a výdaje
v tomto období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
na roky 2021 – 2025.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ad 5. Stanovení výše vodného a stočného na rok 2020
Výše stočného je v souladu s podmínkami dotačního programu
přehodnocována každoročně, s ohledem na růst inflace a zdražování vstupů
se navrhuje též zvýšení vodného.
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Cena vodného zahrnuje předpokládané skutečné náklady na provoz
vodovodu, úpravny vody a vodojemů, včetně přiměřené rezervy na opravy
a údržbu vodovodní infrastruktury. Cena stočného zahrnuje předpokládané
skutečné náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně
přiměřené rezervy na opravy a údržbu součástí kanalizace a čistírny
odpadních vod. Cena byla stanovena modelem pro zpracování finanční
a ekonomické analýzy projektů pro prioritní osu 1 OPŽP (2007-2013).
Vodné v tlakovém pásmu obce se od 1.1.2020 navrhuje zvýšit na 42,00
Kč/m3 bez DPH, stočné se navrhuje od 1.1.2020 zvýšit na 39,00 Kč/m3
bez DPH. K datu 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15% na 10%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje od 1.1.2020 vodné ve výši
42,00 Kč/m3 bez DPH a stočné ve výši 39,00 Kč/m3 bez DPH.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Ad 6. Dodatek ke Smlouvě o nakládání s odpady a využívání sběrného dvora
odpadů s PROFA autodoprava s.r.o.
Předmětem dodatku je nový ceník za uložení odpadů do sběrného dvora
platný od 1.1.2020. Důvodem je navýšení ceny za skládkování a snížení
výkupních cen za tříděné odpady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nakládání
s odpady a využívání sběrného dvora odpadů s PROFA autodoprava s.r.o.,
který je platný od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Ad 7. Zařazení obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období
2021-2027
MAS Říčansko bude znovu usilovat o získání finančních zdrojů z evropských
operačních programů na realizaci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje. V této souvislosti je třeba potvrdit zařazení obce v územní
působností MAS Říčansko. S tímto není spojena žádná finanční účast obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice souhlasí se zařazením obce Radějovice
do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Říčansko pro období 2021-2027, tj. se zařazením obce do územní
působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2021-2027.
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Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Ad 8. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
dle NV č. 338/2019 Sb.
V návaznosti na nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění s účinností
od 1.1.2020 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků (jeho příloha), přednesla
předsedající návrh, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu
s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a výše uvedenými nařízeními poskytována od 1.1.2020 odměna
v následujících výších:
- starosta – 100 % měsíční odměny za výkon funkce starosty podle NV
č. 318/2017 Sb., která činí 28.946 Kč hrubého,
- místostarosta – 100% měsíční odměny za výkon funkce místostarosty podle
NV č. 318/2017 Sb., která činí 26.051 Kč hrubého,
- předseda výboru – 100 % měsíční odměny za výkon funkce předsedy výboru
podle NV č. 318/2017 Sb., která činí 2.894 Kč hrubého.
V případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna
schválená zastupitelstvem obce. Odměny se tak nesčítají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce (brutto) odměny v následujících částkách: starosta: 28.946 Kč,
místostarosta: 26.051 Kč, předseda výboru: 2.894 Kč. Odměny budou
poskytovány od 1.1.2020. V případě souběhu různých funkcí se odměny
nesčítají. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Ad 9. OZV č. 1/2019, o místních poplatcích
V souvislosti s přijetím zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je
nezbytné přijmout změnu obecně závazné vyhlášky upravující místní
poplatky. Z procesních důvodů se navrhuje schválit novou OZV o místních
poplatcích, která bude účinná dnem 1.1.2020, a která zruší dosavadní OZV
č. 3/2016, o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Navržená vyhláška řeší poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství,
ze vstupného a nově zavádí poplatek z pobytu (dříve poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt). V souladu se zákonem nově vymezuje sníženou sazbu
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poplatku ze psů pouze pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let (dříve
to byl poživatel důchodu, který byl jediným zdrojem příjmu této osoby). Vedle
toho dochází v kontextu dosavadní úpravy jen k drobným změnám, výše
poplatku se mění jen u vymezených případů užívání veřejného prostranství
a nově se upravuje poplatek z pobytu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019, o místních poplatcích, s datem nabytí účinnosti 1.1.2020.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Ad 10. Příspěvky na vodohospodářskou infrastrukturu
Po 6 letech se navrhuje přehodnotit dosavadní výši příspěvků
na vodohospodářskou infrastrukturu obce podle přílohy č. 1 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Radějovice
schvaluje
výši
příspěvků
na vodohospodářskou infrastrukturu obce uvedenou v příloze č. 1 zápisu
k datu 1.1.2020.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Ad 11. Navrhuje se schválit uzavření dohody o provedení práce se
zastupitelem Milanem Reitingerem na obsluhu čistírny odpadních vod
Radějovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce
se zastupitelem Milanem Reitingerem na obsluhu ČOV Radějovice¨.
Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 (Reitinger)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Ad 12. Smlouva o převodu majetku FERMAT Machine Tool, s.r.o. na obec
V návaznosti na Dohodu o spolupráci obce a společnosti FERMAT Machine
Tool, s.r.o. se navrhuje uzavřít smlouvu o převodu vybraného majetku
společnosti do vlastnictví obce. Jedná se o 23,33 m vodovodu a 10 m
splaškové kanalizace, na které byly vydány kolaudační rozhodnutí. Převod
bude realizován bezúplatně.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radějovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu
majetku s FERMAT Machine Tool, s.r.o. a pověřuje starostu tuto smlouvu
podepsat.
Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Ad 12. Různé, diskuse
Byla diskutována tato témata:
• Stav veřejného osvětlení – v této souvislosti žádáme občany o
spolupráci při oznamování skutečnosti, že některé lampy nesvítí, popř.
blikají. Každá lampa je označena jedinečným štítkem.
• Požadavek na časové usměrnění používání zábavní pyrotechniky
v souvislosti se silvestrovskými oslavami
• Koše na psí exkrementy
• Regulativy územního plánu
• Úprava okolí areálu FERMAT Machine Tool, s.r.o.

Ad 13. Starostka poděkovala zastupitelům za práci pro obec, přítomným
za podnětné návrhy a popřála všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2020. Zasedání bylo ukončeno v 10:37 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Příspěvky za připojení na vodohospodářskou infrastrukturu obce
2) Prezenční listina
3) Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 30.12.2019
Zapisovatel: Martina Křížová
Ověřovatelé: Tomáš Froněk, v.r.
Ing. Josef Zima, v.r.
Starosta:

Mgr. Ing. Helena Křížová, v.r.
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