Zápis z jednání Zastupitelstva obce Radětice dne 18. 2. 2009 od 18 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: pp. Milan Spilka, Ondřej Buralt
Omluvena: pí Bálková – odpolední směna
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Návrh rozpočtu na rok 2009
4. Návrh Smlouvy o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě
5. Návrh Dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu
6. Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2008
7. Žádost p. Jaroslava Budějského o snížení nájmu za obchod v Raděticích
8. Vybudování kontaktního místa Czech Point v Raděticích
9. Návrh na úhradu nákladů na dresy hasičům
10. Zprávy z kroniky obce Radětice
11. Různé, interpelace
12. Diskuse
13. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení č. 99/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
- přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 100/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
zprávu starostky o činnosti za uplynulé dva měsíce
Hlasování: pro: 6

3. Návrh rozpočtu na rok 2009
Usnesení č. 101/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
předložený rozpočet obce Radětice na rok 2009 jako přebytkový
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

4. Návrh Smlouvy o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě
Usnesení č. 102/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dorpavě podle § 19 odst. 2 a § 19 b) zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi obcí Radětice a firmou Veolia Transport Praha, s. r.
o., se sídlem U Seřadiště 9, Praha 10. Předmětem smlouvy je zajištění vnitrostátní linkové osobní dopravy
spočívající v zajištění dopravních potřeb územního obvodu obce nad rámec základní dopravní obslužnosti
území kraje – linka 300790 – spoje 19, 20, a to s účinnosti od 1. 1. 2009
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

5. Návrh Dodatku ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu
Usnesení č. 103/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
předložený Dodatek ke smlouvě o svozu a likvidaci tříděného odpadu uzavřené mezi obcí Radětice a firmou
AMT, s. r. o., Příbram, se sídlem U Nikolajky 382, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1. 1. 2009
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.
6. Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2008
Usnesení č. 104/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
předložené výsledky inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2008.
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

7. Žádost p. Jaroslava Budějského o snížení nájmu za obchod v Raděticích
Usnesení č. 105/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v obchodě v Raděticích č11
na 100,- Kč
měsíčně,
2) zpracování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 uzavřené mezi obcí
Radětice a panem Jaroslavem Budějským, bytem Příbram VIII, IČO: 71479872, změna článku 3, bodu 3.1
s účinností od 1. 1. 2009.
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

8. Vybudování kontaktního místa Czech Point v Raděticích
Usnesení č. 106/2009/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo
(Plná verze)“.
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

9. Návrh na úhradu nákladů na dresy hasičům
Usnesení č. 107/2009/ZO:
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace SDH Radětice ve výši 2 000,- Kč na pořízení nových elastických kalhot pro
hasiče – sportovce. Náklady budou uhrazeny v roce 2009.
Hlasování: pro: 6
Návrh byl schválen.

10. Krátké zprávy z kroniky obce Radětice
Kronikář obce pan Oldřich Jarolímek přečetl historii let 1938 - 1939.

11. Různé, interpelace
12. Diskuze
p. Bálek seznámil přítomné se způsobem použití peněz vybraných o masopustu. Celkem se vybralo 10

tis. Kč, po odečtení vynaložených nákladů zbývá cca 6 tis. Kč. Tyto peníze použije MS Radětice – Stěžov na
zazvěření honitby.
Ing. Suchý se dotázal, zda obec neuvažuje o změně nájemce v obchodě. Současný nájemce dle jeho
názoru přecenil své síly a neodhadl budoucí náklady. Ing. Suchý si myslí, že zastupitelé měli vloni vybrat
firmu Pogrr. Ceny v obchodě jsou vysoké. Myslí se, že by se měla znovu oslovit firma Pogrr Příbram.
Odpověděla pí Buraltová: p. Budějský nabídl obci nájemné 4 000,- Kč měsíčně, firma Pogrr 1,- Kč. To byl
hlavní důvod pro výběr nájemce. Zastupitelé jsou povinni hospodařit s obecním majetkem efektivně. Dosud
nájemce platil řádně nájem a není jeho vina, že tržby nejsou vysoké. Část občanů do obchodu nechodí, a to
je důvodem. Obec je ale povinna starat se o všechny občany a starší občané prodejnu využívají. Starostka
řekla, že není důvod znovu oslovovat firmu Pogrr. Vývoj v obchodě je stále živý, ovlivňuje ho i celosvětová
krize a je možné, že se na některém z dalších jednáních bude znovu řešit pronájem obchodu. Tato situace
se nedá předvídat.
13. Závěr
Jednání ukončila v 19,20 hod. pí Buraltová.
Ověřovatelé
Milan S p i l k a
Ondřej B u r a l t
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

