Zapis
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 22. 2. 2017 od 18 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Širl,

Marek Žifčik
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednaní, určení ověřovatelů zapisu.
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová. Konstatovala, Že zápis z minulého jednání byl
ověřen, ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenovala p. Josefa Bálka a p. Václava Sklenáře.
2) Schválení programu jednání
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Návrh rozpočtu obce Radětice na rok 2017
5) Schválení výsledků inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
6) Návrh na pořízení Územního plánu Radětice
7) Návrh na prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
8) Návrh na pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
9) Návrh Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů uzavřené mezi obcí Radětice a TS Příbram
10) Schválení výše poplatku za odpad pro jednotlivé varianty odvozu
11) Návrh Smlouvy darovací a o přátelském vyrovnání uzavřené mezi obcí Radětice a společností
EUROSPEED czech, s. r. 0., Praha

12) Krátce z kroniky
13) Diskuze, interpelace

14) Závěr
Návrh na doplnění:
P. M. Žifčik navrhuje doplnit bod 12) Návrh na podání Žádosti o grant z grantového systému
společnosti innogy Gas Storage na modernizaci dětského hřiště v r. 2017.
Pí J . Buraltová navrhuje doplnit bod 13) Žádost Hasičského okrsku Milín o finanční příspěvek na
činnost.
Současné body 12, 13, 14 se zařadí za tyto doplněné bodyjako č. 14, 15 a 16..
Usnesení č. 77/2017/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v al u j e
doplněný program dnešního zasedání
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
Návrh byl schválen.

zdržel se:

0

3) Zpráva O činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti přednesla J . Buraltová.
4) Návrh rozpočtu obce Radětice na rok 2017
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 1. 2. do 21. 2. 2017.
Usnesení č. 78/2017/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v al u j e
1. Přebytkový rozpočet obce Radětice na rok 2017 v této výši:
příjmy 3 245 800,— Kč
výdaje 2 761 400,- Kč,

Il. zmocnění starostky a místostarosty ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši

100 000 Kč.
Rozpočet byl schválen na paragrafy.
Hlasování:
pro:
7
proti:
Návrh byl schválen.

0

zdržel se:

0

5) Schválení výsledků inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
Usnesení č. 79/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v a1 uj e
předložený inventurní soupis účtů, na kterých je zaúčtován majetek obce Radětice k 31. 12. 2016.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

6) Návrh na pořízení Územního plánu Radětice
Usnesení č. 80/2017/20

Zastupitelstvo obce Radětice usnesením č. 80/2017/20
r o z 11 o d uj e
v souladu s © 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném znění, 0 pořízení Územního plánu Radětice
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se:
Návrh byl schválen

0

Usnesení č. 81/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice usnesením č. 81/2017/20
s e h v a l uj e
dle % 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, žádost obce Radětice () pořízení územního plánu obcí s rozšířenou

působností Příbram.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

7

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 82/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice usnesením č. 82/2017/20
určuje
dle ši 6 odst. 5 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), v platném znění, paní Jitku Buraltovou jako zastupitelku, která bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve správním území obce Radětice.
Hlasování:
pro:
6
proti: 0
zdržel se: 1

7) Návrh na prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ni. a obci Radětice
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 21. 12. 2016 do 21. 2. 2017.
Usnesení č. 83/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
]. s e h v a l u j e
]. kupní cenu pozemku p. č. 680/26 o výměře 3? rn2 v k. ú. & obci Radětice (pozemek vznikl
oddělením části pozemku p. č. 680/1 dle geometrického plánu ě. 301—22/2017 zpracovaného
Martinem Komárkem) ve výši 25; Kč/ m2, tj. celková cena 925 Kč,

2. prode' ozemku p. č. 680/26 v k. ú. a obci Radětice manželům _,
bytemů, do společného jmění manželů, za podmínky, že kupující uhradí 1 000,- Kč za
podání návrhu na vklad a náklady na zpracování geometrického plánu.
11. u k l á d a

starostce sepsat kupní smlouvu a předložit návrh na vklad na katastrální úřad.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

8) Návrh na pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 84/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
]. s e h v a [ uj e

pronájem části pozemku p. č. 680/1 v k. it. a obci Radětice paní_ bytem- za
nájemné ve výši 200 Kč za rok, nájemné bude splatné do 31. 7. v kalendářním roce.

11. u kl á d a
starostce sepsat nájemní smlouvu a doručit návrh smlouvy panHlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

proti:

0

zdržel se:

1

9) Návrh Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů uzavřené mezi obcí Radětice a TS Příbram
Usnesení č. 85/201 ",'/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v a l uj c
pro rok 2017 uzavření Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů mezi obcí Radětice a organizací Technické služby města Příbrami, příspěvková
organizace, IČO: 00068047.

Předmět smlouvy:
a) Sběr, přeprava, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu,
b) sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování odděleně sbíraných složek komunálních odpadů
včetně nebezpečných složek komunálních odpadů.
Frekvence svozu: zima 1x týdně, léto 1x za 2 týdny. Ostatní varianty jsou odvozeny z této frekvence.
Cena: Svoz komunálního odpadu: 72 922 Kč + 15 % DPH, svoz nebezpečného odpadu: 2 848 + 21

% DPH.
Svozový den TKO: úterý
Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
Návrh byl schválen

zdržel se:

0

10) Schválení výše poplatku za odpad pro jednotlivé varianty odvozu
Usnesení č. 86/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice

]. s (: h v al u j e
1) pro rok 2017 výši ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu z domácností v Raděticích

v následující výši:
Lvarianta: vlétě 1x za2týdny,vzimě 1x za2týdny
2. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 1 týden

1 134 Kč
1656 Kč

3. varianta: chalupářský tarif— pouze v létě 1x za 2 týdny

.

434 Kč

4. varianta: jednorázový odvoz za tzv. známky - 12 známek

..... . . . . ..

840 Kč

2) způsob výběru poplatků od plátců jednorázovou platbou v hotovosti do 31. 3. 2017,
3) úhradu nákladů za odvoz nebezpečného odpadu z rozpočtu obce, náklady nebudou rozúčtovány
mezi jednotlivé domácnosti.

11. u k 1 á d á
starostce a místostarostovi realizovat všechny činnosti spojené s informováním plátců poplatku a
s výběrem poplatku do 31. 3. 2017.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

11) Návrh Smlouvy darovací a o přátelském vyrovnání uzavřené mezi obcí Radětice a
společností EUROSPEED czech, s. r. 0., Praha

Usnesení č. 87/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice

s c h v alu j e
uzavření Smlouvy darovací a o přátelském vyrovnání mezi obcí Radětice a společností Eurospeed
czech sro Praha. Předmětem smlouvy je finanční vyrovnání za neoprávněné pořezáni dřeva na
pozemku p. č. 61/17 v k. ú. a obci Radětice firmou Zelina Trade, s. r. 0., Praha.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

12. Návrh na podání žádosti o grant z grantového programu innogy Gas Storage
Usnesení č. 88/2017/20

Zastupitelstvo obce Radětice
s e b v a l uj e
podání žádosti o grant na modernizaci dětského hřiště V obci Radětice z grantového programu firmy
innogy Gas Storage v r. 2017.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

13. Žádost Hasičského okrsku Milín o finanční příspěvek
Pan Milan Spilka ohlásil střet zájmu.
Usnesení č. 89/2017/20
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v al u j e
zakoupení pohárů pro vítěze okrskového cvičení Hasičského okrsku Milín v roce 2017 v ceně do
2 000 Kč.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

14. Krátce z kroniky
Kronikář Oldřich Jarolímek přečetl úryvky z kroniky obce Radětice. z roku 1973.
15. Různé
16. Diskuze, interpelace
17. Závěr
0věřovatcIé

Josef Bálek

JitkaBuraltová
starostka
Zapsala: ]. Buraltová

Václav Sklenář

