Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 17. 5. 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. Milana Spilku a p. Marka Žifčika.
2) Schválení programu jednání
1) Zahájení, ověření zápisu z minuléhojednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programujednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Závěrečný účet obce Radětice za rok 2016, Účetní závěrka za rok 2016
5) Střednědobý výhled rozpočtu roku 2018

6) Výběr zhotovitele Územního plánu Radětice
?) Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Arriva Praha
8) Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené mezi
obcí Radětice a Auditor A+D Help, spol. s r. o.
9) Rozpočtová opatření schválená v r. 2017
10) Dotace od společnosti innogy GAS Storage
! 1) Návrh na prodej části pozemku p. č. 59/9 v k. it. a obci Radětice
12) Krátce z kroniky
13) Různé, diskuze, interpelace
14) Závěr
Usnesení č. 903201 "NZO

Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v aluj e
program dnešního zasedání
Hlasování:
pro:
Návrh byl schválen.

7

proti:

0

zdržel se:

0

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti přednesla J. Buraltová.
4) Závěrečný účet obce Radětice za rok 2016, Účetní závěrka za rok 2016
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i elektronické od 05.04.2017 do 16.05.2017.
Usnesení č. 91/2017IZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v al u j e
1. celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Radětice za rok 2016 včetně zprávy nezávislého
auditora () výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad,
ll. účetní závěrku obce Radětice za rok 2016.
Hlasování:
pro:
7
proti: 0
Návrh byl schválen.

zdržel se:

5) Střednědobý výhled rozpočtu roku 2018
Usnesení č. 921001 "a'/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al u j e
předložený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2018:

0

Třída 4

Přijaté transfery

l 000 000

l 000 000

l 000 000

Pří'm celkem

_

3 203 000

3 102 000

3 102 000

V da'e celkem

_

2 060 000

2 900 000

3 000 000

Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro:

?

proti:

0

zdržel se:

0

6) Výběr zhotovitele Územního plánu Radětice
Usnesení č. 93f2017/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
]. bere na vědomí

nabídky Ing. arch. Ivana Plicky a Ing. arch. Milana Salaby
II. schvaluje
jako zpracovatele Územního plánu Radětice společnost Ivan Plicka Studio, 5. r. o., se sídlem Praha 6,

Thákurova 3, IČO: 276 34 736, za cenu 280 000 Kč bez DPH, tj. 338 800 Kč vč. 21% DPH
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1

7) Návrh dodatku ke smlouvě s firmou Arriva Praha

Usnesení č. 94/201'MZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s eh v a1uj e
uzavření

dodatku

ke

smlouvě

uzavřené mezi

obcí

Radětice

a

společností

Arriva

Praha,

IČO: 26730448 s účinností od 1. 1. 20171. Předmětem dodatku bude zvýšení ceny dopravního výkonu
pro rok 2017 za 1 kilometr na 33,70 Kč.

Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

proti: 0

zdržel se:

1

8) Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené
mezi obcí Radětice a Auditor A+D Help, spol. s r. o.Usnesení č. 84/2017/20
Usnesení č. 95/201?/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
].
s o 11 h 1 a s i
s tím, aby firma A+D Help, spol. s r. o., se sídlem v Příbrami Vl'l', IČO: 256 18 610, provedla

přezkoumání hospodaření obce Radětice za rok 201?
11. schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření uzavřené dne 3. 2. 2011
mezi obcí Radětice a firmou A+D Help, spol. s r. 0.
Hlasování:
pro:
?
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen

9) Rozpočtová opatření schválená v r. 2017
Usnesení č. 96f2012f20
Zastupitelstvo obce Radětice

bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1 a 2 schválená starostkou a místostarostou v r. 2017.
Rozpočtové opatření č. 1: zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů o 46 200 Kč — neinvestiční dotace z kraje
na výkon státní správy na OÚ Radětice
Rozpočtové opatření č. 2:
1) zvýšení rozpočtu příjmů () 34 920 Kč (10 000 daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti, 12 920 Kč daň z příjmů právnických osob za obce, 1 000 Kč poplatek ze
vstupného, 5 000 Kč příjmy z prodeje pozemků, 6 000 Kč ostatní příjmy z činnosti správy;
2) zvýšení rozpočtu výdajů: 12 920 Kč: platby daní do státního rozpočtu.
Hlasováni:
pro:
?
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh byl schválen
10) Dotace od společnosti innogý GAS Storage
Usnesení č.97/2012fZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v a l uj e
přijetí dotace ve výši 50 000 Kč od společnosti innogy GAS Storage, s. r. c., na rekonstrukci
dětského hřiště v Raděticích.

Hlasování:

pro:

?

proti: 0

zdržel se:

0

Návrh byl schválen

11) Návrh na prodej části pozemku p. č. 5919 v k. u. a obci Radětice
Usnesení č. 830201230
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v al uj e
]. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemku p. č. 599 o výměře cca 106 rn2
(přesná výměra bude určena novým geometrickým plánem) v k. u. a obci Radětice ve výši 25 Kč! m2,
11. prodej tohoto nově vzniklého pozemku pani_ bytem _

—
o oooo— oooo— oo ooooooooo
spo uv astnictvi, za podmínek, že kupujici uhradí náklady na zhotovení noveho geometrického plánu
a uhradí poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

?

proti: 0

zdržel se:

0

12. Krátce z kroniky
Kronikář Oldřich Jarolímek přečetl úryvky z kroniky obce Radětice z roku 1924.
13. Různé, diskuze, interpelace

14. Závěr
0 v ě ř o v a te [ é

Milan Spilka

JitkaBuraltová
starostka
Zapsala: ]. Buraltová

Marek Žifčik

