Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 13. 6. 2018 od 18 hodin.
Přítomni: Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Širl,
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. Josefa Bálka a p. Josefa Širla.
2) Schválení programu jednání
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Radětice pro volební období 2018-2022
4) Návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
uzavřené mezi obcí Radětice a společností Arriva Střední Čechy, s. r. o.
5) Žádost společnosti Energon Dobříš o vyjádření k projektu stavby a souhlas s její realizací –
přípojka elektřiny pro pozemek p. č. 819 v k. ú. Radětice – nové projednání
6) Výběr zhotovitele zakázky Oprava místní komunikace Radětice – Dalskabáty
7) Krátce z kroniky
8) Různé
9) Diskuze, interpelace
10) Závěr
Usnesení č. 142/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
3) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Radětice pro volební období 2018-2022
Usnesení č. 143/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
stanoví
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, počet členů Zastupitelstva obce Radětice pro
volební období 2018-2022 na 7.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

7

4) Návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní
dopravě uzavřené mezi obcí Radětice a společností Arriva Střední Čechy, s. r. o.
Usnesení č. 144/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě ze dne
22.12.2008 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 161 zákona č. 500/2004, správního řádu, ve znění pozdějších předpisů uzavřené mezi obcí
Radětice a společností Arriva Střední Čechy, s. r. o., spočívající ve zvýšení ceny dopravního výkonu
pro rok 2018 od 1. 5. 2018 za 1 km na 35,20 Kč.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

7

5) Žádost společnosti Energon Dobříš o vyjádření k projektu stavby a souhlas s její realizací –
přípojka elektřiny pro pozemek p. č. 819 v k. ú. Radětice – nové projednání
Usnesení č. 145/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
souhlasí
1) s předloženým projektem stavby č. IP-12-6013905 (P9864) Palivo – přípojka pro p. č. 819 za podmínky, že obecní pozemky p. č. 837/1 a 845 budou dotčeny pouze kabelovým vedením,
nikoliv přípojkovým pilířem. Přípojkový pilíř musí být postaven na pozemku ve vlastnictví manželů
Bašových, nikoliv na pozemku ve vlastnictví obce. Před zahájením akce je nutné geometrické
zaměření, ze kterého budou jasně patrné hranice mezi dotčenými pozemky.
2) s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-6013905/VB/01 Palivo – přípojka pro č. parcely 819 s tím, že musí být dodržena
podmínka uvedená v bodu 1 tohoto usnesení.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

7

6) Výběr zhotovitele zakázky Oprava místní komunikace Radětice – Dalskabáty
Usnesení č. 146/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
souhlasí
s přidělením zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace Radětice – Dalskabáty“
v maximální ceně 108 350 Kč + DPH firmě BES s. r. o., Benešov, IČO: 437 95 553.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

zdržel se:

1

7) Krátce z kroniky
Kronikář p. Oldřich Jarolímek přečetl informace z radětické kroniky – dokončení roku 1976 a rok
1977.
8) Různé
9) Diskuze, interpelace
10) Závěr
Jednání ukončila paní Buraltová v 18.30 h.

Ověřovatelé

Josef Bálek

Josef

Jitka B u r a l t o v á
starostka
Zapsala: J. Buraltová

Širl

