Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 15. 11. 2017 od 18 hodin.
Přítomní: Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Šírl,

Marek Žifčik
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů zápisu.
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání byl
ověřen, ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenovala p. Václava Sklenáře a p. Marka Žífčika.
2) Schválení programu jednání
1) Zahájení, ověření zápisu z minuléhojednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programujednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Schválení směny pozemků pro stavbu čistírny odpadních vod
5) Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV — stavba ČOV, schválení úhrady podílu na
nákladech
6) Žádost firmy Intos Praha, s. r. o., o schválení výjimky z územního rozhodnutí o stavební uzávěře
?) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 do doby schválení rozpočtu na rok 2018
8) Informace o rozpočtových opatřeních r. 201?
9) Nařízení inventarizace k 31. 12. 2017, jmenováni inventarizační komise
10) Poskytnutí finančního daru občanům starším 75 let

1 1) Návrh na pořádání akce „Zahájení adventu v Radětících“
12) Žádost spolku Babybox pro odložené děti - Statim, z. s., o finanční dar
13) Žádost Linky bezpečí, 2. s., o finanční dar

14)
15)
16)
17)

Žádost MAS Podbrdsko o finanční dar
Návrh na uzavření smlouvy mezi obc-í Radětice a TS Příbram (Odvoz popelnic v majetku obce)
Krátce z kroniky
Diskuze, interpelace

18) Závěr
Paní Buraltová předložila návrh na rozšíření programu 0 4 body:

-

Schválení Dokumentu k zabezpečení preventivně výchovné činností na úseku požární

-

ochrany, Dokumentu k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohroženi státu a
válečného stavu a Ročního plánu preventivně výchovné činností v oblasti požární ochrany
obce Radětice
Návrh na zvýšení měsíční odměny pro účetní pani Zentríchovou o 500 Kč

-

Výběr dopravce na zajištění dopravní obslužnosti v obci Radětice od roku 2018

-

Cenová nabidka svozu odpadu pro obec Radětice v roce 2018 a návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě
Navrhla, aby se tyto body zařadily za bod č. 15.

Usnesení č. 105Í201'HŽO
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v alu j e
rozšířený program dnešního zasedání
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen.

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Starostka informovala o činnosti obce a obecního úřadu v posledních měsících.

4) Schválení směny pozemků pro stavbu čistírny odpadních vod
Usnesení č. 106/201WZO

Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v a 1 uj e
směnu pozemků p. č. 89 o výměře 773 m2, p. č. 90 o výměře 1 583 m2, p. č. 65 o výměře 388 m2,
p. č. 64r'2 () výměře 524 m2, p. č. 142/13 o výměře 47 m v k. ú. Radětice, které jsou majetkem obce
Radětice & jsou vedené na LVč. 1001, za pozemek p. č. 300f42 o výměře 2 041 m2 v k. ú. Radětice,
kterýje majetke_ a je veden na LV č. 210.
Všechny pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště
Příbram.
Směna se provádí za účelem výstavby čistírny odpadních vod. Znalecký posudek cen pozemků
zpracoval pan Antonín Sojak, Lešetíce 42, znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 456-18f17
znaleckého deníku.
Dle tohoto osudku 'e cena obecních pozemkových parcel 22 501 Kč, cena pozemku- je
61 230 KČH nepožaduje doplacení rozdílu ceny.
Hlasování:
pro:
?
Návrh byl schválen
5) Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV — stavba ČOV, schválení úhrady podílu na
nákladech
Usnesení č. 107f2017fZO
Zastupitelstvo obce Radětice

s c b v a1 uj e
l) podání žádosti na ČEZ Distribuce, a. s., o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí pro stavbu čistírny odpadních vod v Radětících,
2) uzavření smlouvy o uzavření budouci smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 5 ČEZ Distribuce, a. s.,
3) úhradu částky 16000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených spřípojením a se
zaj ištěnim požadovaného příkonu.
Hlasování:
pro:
?
Návrh byl schválen
6) Žádost firmy lntos Praha, s. r. o., o schválení výjimky z územního rozhodnutí o stavební
uzávěře
Usnesení č. ]08/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
s e b v a 1 uj e

v souladu s š 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a v souladu s předloženým znaleckým posudkem Ing.
Josefa Bernarda, znalce voboru Těžba, vydaným dne 10. 04. 2016 výjimku ze stavební uzávěry
vydané dne 16.06.2000 Obecním úřadem Milín — Stavebním úřadem, č. j. 328f2f311f00 pro firmu
]ntos Praha, s.r.o., sídlo: Praha 4, Olbrachtova 10?7F28, IČO: 250 93 177. Předmětem výjimky je
stavební záměr na čerpání vody z bývalé jámy v Radětících pro stavbu vodovodu pro firmu lntos
Praha, s.r.o., na pozemcích p. č. 29, 84, 142%, 142/8 a 861 v k. ú. a obcí Radětice. Výjimka se

schvaluje na žádost firmy Intos Praha, s. r. 0. Stavba může být realizována pouze na základě povolení
Městského úřadu Příbram, Odboru životního prostředí, Tyršova 108, Příbram.

Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

zdržel se: 1

7) Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 do doby schválení rozpočtu na rok 2018

Usnesení č. 109/2017IZO
Zastupitelstvo obce Radětice

s c h v a 1 uj e
rozpočtové provizorium pro období do schválení rozpočtu obce Radětice na rok 2018
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

8) Informace o rozpočtových opatřeních r. 2017
Usnesení č. 1111720177220
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3 spočívající ve zvýšení rozpočtu příjmů () 57 000 Kč a rozpočtu výdajů
o 3 000 Kč v tomto členění:
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1334 000
1 000,00 Příjmy za odnětí půdy
231 10 00000 0000 0000 00 0000 138.1 000
.1 000,00 Daň z hazardních her
231 10 00000 0000 0000 00 3421 2321 000
50 000,00 Příjatý dar na dět. hřiště
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2111 000
5 000,00 Příjmy z nebyt. hospodářství
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5171 000
3 000,00 Opravy nebyt. hospodářství
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

7

9) Nařízení inventarizace k 31. 12. 2017, jmenování inventarizační komise
Usnesení č. 11172017720
Zastupitelstvo obce Radětice
]. n a ř i z uj e
provedeni inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2017

11. j m e n uj e
inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Václav Sklenář
členové: Josef Šírl, Milan Spilka, Marek Žifčik a účetní Blanka Zentrichová
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

10) Poskytnutí linančního daru občanům starším 75 let
Usnesení č. 112/2017720
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v a l uj e
poskytnutí tinančniho daru ve výši 1 000 Kč všem občanům, kteří se v r. 2017 dožijí 75 nebo více let
a zároveň jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Radětice nebo v části obce Palivo.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

11) Návrh na pořádání akce „Zahájení adventu v Radětících“

Usnesení č. 11372017720
Zastupitelstvo obce Radětice
S c h v a1uj e
pořádání akce Zahájení adventu v Radětících a uvolnění finančních prostředků 5 akcí spojených do
výše 10 000 Kč.
Hlasováni:
pro:
7
Návrh byl schválen

12) Žádost spolku Babybox pro odložené děti — Statim, z. s., o finanční dar
Usnesení č. 11472017720
Zastupitelstvo obce Radětice
s c b v a 1 uj e
poskytnutí finančního daru ve výši 1000 Kč spolku Babybox pro odložené děti — STATIM, z. s., IČ:
27006891, sídlo Pod Oborou 88, Praha 10 — Hájek, a to ke zřizování a provozu schránek pro

odložené děti, k podpoře všech činnosti spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě
azylového domu.
Hlasování :
pro:
7
Návrh byl schválen

13) Žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční dar
Usnesení č. 11572017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al u j e
poskytnutí finančního daru ve výši 1000 Kč Lince bezpečí, 2. 5., IČ: 61383198, sídlo Ústavní 95,
Praha 8, a to na provoz telefonní linky Linky bezpečí 116 111.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

14) Žádost MAS Podbrdsko o finanční dar
Usnesení č. 11672017720
Zastupitelstvo obce Radětice
neschvaluje
poskytnutí finančního daru Místní akční skupině Podbrdsko, z. 5., IČO: 27051935, sídlo Hvožďany
80 na financování činností MAS Podbrdsko.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

15) Návrh na uzavření smlouvy mezi obcí Radětice a TS Příbram (Odvoz popelnic v majetku
obce)

Usnesení č. 11772017720
Zastupitelstvo obce Radětice
sebva1uj e
uzavření Smlouvy () zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu mezi obcí Radětice a

organizací Technické služby města Příbrami, p. 0., na rok 2018. Smlouva se vztahuje k odvozu
odpadu z nádob v majetku obce Radětice.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

16) Schválení Dokumentu k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární
ochrany, Dokumentu k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a
válečného stavu a Ročního plánu preventivně výchovně činnosti v oblasti požární ochrany obce
Radětice
Usnesení č. 11872017720
Zastupitelstvo obce Radětice
s 0 h v a l uj e

1) Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného
stavu,

2) Dokument k zabezpečení preventivně výchovné činností na úseku požární ochrany
3) Roční plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany obce Radětice.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

17) Návrh na zvýšení měsíční odměny pro účetní paní Zentrichovou o 500 Kč
Usnesení č. 11972017720
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al u j e
navýšení odměny pro paní účetní Blanku Zentrichovou o 500 Kč, tj. na celkovou měsíční částku
4500 Kč s platností od 1.11.2017.
Hlasování :
pro:
7
Návrh byl schválen

18) Výběr dopravce na zajištění dopravní obslužnosti v obci Radětice od roku 2018
Usnesení č. 12072017720
Zastupitelstvo obce Radětice
z m oc ňuj e
organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská
406710, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 057 92 291, zastoupenou ředitelem Pavlem Procházkou,

aby jménem a na účet zmocnitele, v rámci výkonu své činnosti organizátora integrované dopravy ve
smyslu 53- 6 zákona č. 19472010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 194720108b.“), odeslala v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 137072007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191769 a č. 1 107770,
a s ustanovením © 19 odst. 1 zákona č. 19472010 Sb. k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
příslušný formulář s informacemi o rozhodnutí zmocnitele (jakožto budoucího objednatele) uzavřít
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

19) Cenová nabídka svozu odpadu pro obec Radětice v roce 2018 a návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě
Usnesení č. 12172017720

Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v aluj e
cenovou nabídku svozu odpadu pro obec Radětice — rok 2018 předloženou Technickými službami
města Příbrami, p. o., ve výši 75 597 + 15 % DPH a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 80019,

uzavřené mezi obcí Radětice a Technickými službami města Příbrami, příspěvkovou organizací.
Předmětem dodatku bude změna ceny dle schválené cenové nabídky.
Hlasování:
pro:
7
Návrh byl schválen

20) Krátce z kroniky
Kronikář Oldřich Jarolímek přečetl události z radětické kroniky z roku 1976.
21. Různé, diskuze, interpelace
22. Závěr

0 v ě ř o v a t el é
Václav
JitkaBuraltová
starostka
Zapsala: J. Buraltová

Sklenář

Marek Žifčik

