Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 8. 8. 2018 od 18 hodin.
Přítomni: Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Marek Žifčik
Omluven: Josef Širl
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 pí Jitku Bálkovou a p. Milana Spilku.
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) Žádost paní Ilony Podzimkové o prominutí nájmu v prodejně a spolufinancování nákladů
na vytápění obchodu
5) Výběr dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Splašková kanalizace
a ČOV Radětice, včetně inženýrské činnosti a rozpočtu
6) Výběr dodavatele na dodání dalšího herního prvku na dětské hřiště pod rampou
7) Žádost Linky bezpečí o finanční dar
8) Krátce z kroniky
9) Různé, diskuze, interpelace
10) Závěr
Usnesení č. 147/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 6
Návrh byl schválen.
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesla pí Jitka Buraltová, starostka.
4) Žádost paní Ilony Podzimkové o prominutí nájmu v prodejně a spolufinancování nákladů
na vytápění obchodu
Usnesení č. 148/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I.
b e r e n a v ě d o m í,
že záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce (i elektronické)
od 18. 7. do 7. 8. 2018,
II.
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1/2016 o nájmu prostor uzavřené dne 28. 2. 2016 mezi
nájemcem obcí Radětice a pronajímatelem paní Ilonou Podzimkovou, IČO: 48956511, kdy
předmětem dodatku bude:
1)
Změna Článku III. bodu 3.1: Nové znění: Nájemce se zavazuje uhradit za užívání předmětu
nájmu pronajímateli roční nájemné ve výši 1 200 Kč, slovy Jeden tisíc dvě stě korun českých.,
2)
změna Článku III. bodu 3.2. Nové znění: Smluvní strany se dohodly, že nájemce bude hradit
nájemné v měsíčních splátkách odpovídajících 1/12 ročního nájemného, tedy ve výši 100 Kč. Ostatní
text tohoto bodu zůstává stejný.

3)
změna Článku IV. Přidává se bod 4.2 v tomto znění: Obec Radětice bude nájemci zdarma
poskytovat palivové dřevo na vytápění prodejny. Upřesněné požadavky ohledně množství dřeva
předá nájemce pronajímateli vždy k 15. 9. kalendářního roku.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

5) Výběr dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Splašková
kanalizace a ČOV Radětice, včetně inženýrské činnosti a rozpočtu
Usnesení č. 149/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I.
bere na vědomí
nabídky těchto firem: firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO: 47116 901,
za nabídkovou cenu vč. DPH 360 580 Kč, firmy Ing. Josef Vítek – PIK, IČO: 47000465,
za nabídkovou cenu vč. DPH 349 690 Kč, a firmy Ing. Václav Ureš, IČO 40897656, za nabídkovou
cena vč. DPH 322 707 Kč.
II.
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky uvedené zakázky malého rozsahu tak, že vybírá nabídku Ing. Václava
Ureše, Hlinomazova 670, Příbram II, IČO: 40897656 za nabídkovou cenu 266 700 Kč + 21 % DPH,
tj. celkem 322 707 Kč.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

6) Výběr dodavatele na dodání dalšího herního prvku na dětské hřiště pod rampou
Usnesení č. 150/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
přidělení zakázky malého rozsahu „Pořízení a osazení herního prvku „šplhací sestava“ firmě Bonita
Group Service, s. r. o., Tišnov, IČO: 277 387 95 za nabídkovou cenu 78 143,01 Kč.
Hlasování:
Návrh byl schválen

pro:

6

7) Žádost Linky bezpečí o finanční dar
Usnesení č. 150/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČO 61383193, se sídlem
Ústavní 95, Praha 8.
Hlasování:
pro:
Návrh nebyl schválen

3

proti: 2

Návrh M. Žifčika – poskytnout dar 1 000 Kč
Hlasováno o tomto návrhu:

zdržel se: 1

Usnesení č. 151/2018/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČO 61383193, se sídlem
Ústavní 95, Praha 8.
Hlasování:
pro:
Návrh byl schválen.
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8) Krátce z kroniky
Kronikář p. Oldřich Jarolímek přečetl informace z radětické kroniky – rok 1978.
9) Různé, diskuze, interpelace

10) Závěr
Jednání ukončila paní Buraltová v 18.40 h.

Ověřovatelé

Jitka B á l k o v á

Milan S p i l k a

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

