Zápis
z jednání Zastupitelstva obce Radětice 7. 4. 2010 od 18 h.
Přítomni: pp. Bálek, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: pp. Josef Širl, Ondřej Buralt
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.
Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku
v Milíně
4. Návrh na snížení odměny za zpracování účetnictví
5. Návrh Smlouvy o kontrolní činnosti v oblasti účetnictví, poskytnutí auditorských služeb
pro rok 2010
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010 – 2014
7. Vyjádření zájmu obce o zajištění přístupu k elektronické spisové službě
8. Stanovisko obce Radětice k návrhu Změny č. 3 ÚPO Pečice
9. Z kroniky obce Radětice
10. Různé
11. Diskuze, interpelace
12. Závěr
1. Návrh programu
Usnesení č. 164/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
2. Starostka Jitka Buraltová seznámila přítomné se záležitostmi, které byly řešeny v uplynulém měsíci.
3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v Milíně
Usnesení č. 165/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v Základní škole v Milíně, na
základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou mezi obcí Milín a obcí Radětice, a to za rok
2008 v celkové výši 40 381,80 Kč.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
4. Návrh na snížení odměny za zpracování účetnictví
Usnesení č. 166/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
odměnu …. za zpracovávání účetnictví obce Radětice ve výši 3 500,- Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2010.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
5. Návrh Smlouvy o kontrolní činnosti v oblasti účetnictví, poskytnutí auditorských služeb pro rok 2010
Usnesení č. 167/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Smlouvu o kontrolní činnosti v oblasti účetnictví, poskytnutí auditorských s lužeb
na přezkoumání hospodaření
obce Radětice roku 2010, uzavřenou mezi obcí Radětice
a firmou A+D HELP, spol. s r. o., se sídlem v
Příbrami VII/525, zastoupenou Ing. Naděždou Voborskou. Cena díla je 7 200,- Kč.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010 - 2014
Usnesení č. 168/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
stanoví
7 členů Zastupitelstva obce Radětice pro volební období 2010 – 2014.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
7. Vyjádření zájmu obce o zajištění přístupu k elektronické spisové službě
Usnesení č. 169/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
vyjadřuje
v souladu s výzvou č. 06 MV ČR k předkládání žádostí o finanční podporu z IOP na rozvoj služeb eGovernmentu
v obcích ze dne 27. 10. 2009 zájem obce o zajištění přístupu k elektronické spisové službě formou hostované spisové
služby provozované v technologickém centru ORP Příbram. Spisová služba musí splňovat požadavky dané zákonem č.
499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.
8. Stanovisko obce Radětice k Návrhu změny č. 3 ÚPO Pečice
Usnesení č. 170/2010/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice
uplatňuje
tuto připomínku k Návrhu změny č. 3 ÚPO Pečice:
Zastupitelstvo obce Radětice nesouhlasí se záměrem vybudování fotovoltaické elektrárny – viz lokalita Z3-2 v Návrhu
změny č. 3 ÚPO Pečice, a to z těchto důvodů:
1) Navrhovaná lokalita leží v lokalitě se zvýšenou biodiverzitou. Rybník Stržený je lokální biocentrum, kde se kříží
biokoridor Radětického potoka a důležitý biokoridor Líšnického potoka. Oplocením vymezeného území se přeruší
vazby jednotlivých ekosystémů.
2) Fotovoltaická elektrárna bude obrovským zásahem do krajinného rázu (dle zák. č. 114/1992 Sb.), jež je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Naruší harmonické měřítko a vztahy v krajině, která tak přijde o
svou rekreační funkci.
3) Fotovoltaická elektrárna tohoto rozsahu zvýší rapidně odtok vody z krajiny. Zejména zde, kde při letních bouřkách
dochází k rozvodnění Líšnického potoka.
Je to nevhodně zvolená lokalita, neboť se nachází na území, kde je zvýšená průměrná roční oblačnost, která má vliv na
množství vyrobené elektřiny.
4) Výstavbou fotovoltaické elektrárny by byla v této oblasti ohrožena fauna a flóra. Pěnice vlašská zde hnízdí v
nadmořské výšce 520 m n. m, její známá hnízdiště v jiných částech České republiky se vyskytují ve výšce jen 650 m n.
m. Ve stejné výšce tu hnízdí i Krutihlav obecný. Opakovaně je zde spatřen Orel křiklavý (Aquila pomarina). V oblasti
nového rybníka zde také hnízdí Lžičák pestrý (Anas clypeata) , Čírka modrá (Anas querquedula), Potápka roháč
(Podiceps cristatus), Bekasina otavní (Gallinago gallinago). Dále se zde vyskytuje Puštík bělavý a Strakapoud
bělohřbetý. V hnízdní době se zde zdržuje Moták pilich, Kulíšek nejmenší (Glacidium passerinum), Datel černý
(Dryocopus martius).
Z obojživejníků je zde Kuňka ohnivá (Bombina bombina), Čolek obecný (Triturus vulgaris), Blatnice skvrnitá
( Pelobates fuscus), Ropucha obecná (Bufo bufo), Rosnička zelená (Hyla arborea), Skokan hnědý (Rana temporaria),
Skokan zelený (Rana klepton esculenta).
Z plazů zde nalezneme např. Slepýše křehkého (Anguis fragilis), Užovku obojkovou (Natrix natrix).
Rostou zde tyto chráněné rostliny: Vratička měsíční (Botrychium lunaria), Mařinka vonná (Galium odoratum), Oměj
šalamounek (Aconitum plicatum).
5) Projekty tohoto typu by měly být situovány do průmyslových zón, nikoliv do volné přírody. Stavba tohoto charakteru
narušuje celkový ráz krajiny, ničí krásu přírody, a je tedy nežádoucí.
6) Výstavbou fotovoltaické elektrárny tohoto rozsahu by došlo k optické změně obrazu krajiny. Tento by působil velmi
rušivě.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen.

9. Z kroniky obce Radětice
Kronikář obce pan Oldřich Jarolímek přečetl část kroniky, která zachycuje atmosféru závěru II. světové války v naší
obci a okolí.
10. Různé
11. Diskuze, interpelace
- pí M. Horká poděkovala za pomoc při zajištění provozu prodejny p. Spilkovi, Bálkovi a Širlovi
12. Závěr
Jednání ukončila v 18,55 hod. pí Buraltová.
Ověřovatelé: Josef Širl, Ondřej Buralt
Jitka Buraltová, starostka
Zapsala: Jitka Buraltová

