Zápis
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 27. 3. 2019 od 18 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Ing. Jan Flíček, Václav Sklenář, Milan

Spilka, Marek Žiťčik
1. Zahájení. Jednání zahájila & řídila starostka Jitka Buraltová.
Jmenovala ověřovateli zápisu p. Milana Spílku a pí Jitku Bálkovou, zapisovatelkou pi Jitku
Buraltovou.

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. Dodatek č. 3 ke smlouvě s TS Příbram
5. Ukončení smlouvy č. 6!2017 uzavřené mezi obcí Radětice a paní Hanou Bačovou (pronájem
nebytových prostor v hostinci v Raděticích)
6. Pronájem nebytových prostor v hostinci v Raděticích — Výběr nového nájemce
?. Informace O rozpočtových opatřeních č. 1 a 2
8. Návrh na podání Žádosti o příspěvek :: grantového programu innogy Gas Storage v roce 2019
na akci Vybudování zázemí pro dětské hřiště a místo setkávání občanů
9. Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2018
10. Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené mezi
obcí Radětice & Auditor A+D Help, spol. s r. o.
l 1. Krátce z kroniky
12. Různé, diskuze, interpelace

13. Závěr
Paní Buraltová navrhla přidat bod, a to projednání žádosti firmy An'íva Střední Čechy, 5. r. o.,
o zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2019 od 1. 2. 2019 za 1 km.

Rozšířený program:
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednáni, určení ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě s TS Příbram
5. Ukončení smlouvy č. 6001? uzavřené mezi obci Radětice & paní Hanou Bačovou (pronájem
nebytových prostor v hostinci v Raděticích)
6. Pronáj em nebytových prostor V hostinci v Raděticích — výběr nového nájemce
?. Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 a 2
8. Návrh na podání žádosti o příspěvek 2 grantového programu innogy Gas Storage \: roce 2019

na akci Vybudování zázemí pro dětské hřiště a místo setkávání občanů
9. Schválení Výsledků inventarizace majetku obce Radětice
k 31. 12. 2018
10. Návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené
mezi obcí Radětice & Auditor A+D Help, spol. s r. 0.

11. Žádost firmy Arriva Střední Čechy, 5. r. o., o zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2019

od 1. 2. 2019 za 1 km
12. Krátce z kroniky
13. Různé, diskuze, interpelace
14. Závěr
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Usnesení č. 2523211191210
Zastupitelstvo obce Radětice
s (: h v a 1 u j e
rozšířený program dnešního zasedání.

Hlasování:

pro:

'?

Návrh byl schválen.

3. Zpráva o činnosti
Starostka ]. Buraltová infomovala přítomné () činnosti obce a OÚ v uplynulých dvou měsících.

4. Dodatek č. 3 ke smlouvě s TS Příbram
Usnesení č. 331201930
Zastupitelstvo obce Radětice
s (: h \; al u j e
cenovou nabídku svozu odpadu pro obec Radětice — rok 2019 předloženou Technickými službami
města Příbrami, p. o., ve výši 80 ?38 Kč + 15 % DPH a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 80019,
uzavřené mezi obcí Radětice & Technickými službami města Příbrami, příspěvkovou organizací .
Předmětem dodatku bude změna ceny dle schválené cenové nabídky.
Hlasování:
pro:
?
Návrh byl schválen.

5. Ukončení smlouvy č. 6.4'2017 uzavřené mezi obcí Radětice & paní Hanou Bačovou (pronájem
nebytových prostor v hostinci v Raděticích)
Usnesení č. 343201930
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v a1uj e
ukončení nájmu v nebytových prostorách v hostinci \; Raděticích dohodou dle článku VII. Bod ?.1.
Smlouvy č. 60017 uzavřené mezi obcí Radětice & pani Hanou Bačovou.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

6. Pronájem nebytových prostor v hostinci v Raděticích — výběr nového nájemce
Usnesení č. 35l2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
:; c h v a 1 u j e
]. pronájem nebytových prostor (hostinec — výčep, salonek, kuchyně, WC muži, WC ženy, WC
personál, kotelna v přízemí, sklep na pivo, schodiště, venkovní pergola) v budově č. p. 27 v obci

Radětice budova 'e součástí ozemku p. č. st. Sil v k. ú. Radětice, paní Radce Benešové,-

mlčo: 08017328, na dobu neurčitou s tříměsíční Výpovědní dobou
počmaglm ežet prvnim

em mesmf: následujícího po doručení, za nájemné ve výši 500 Kč měsíčně

a za příspěvek na otop 420 Kč měsíčně za účelem provozování hostince, 3 to od 1. 4. 2019.
V nájemném nejsou zahrnuty náklady na spotřebu elektrické energie a za vyvážení jímky odpadních
vod. Způsob platby těchto nákladů bude stanoven v nájemní smlouvě.
2. odložení povinnosti platit nájemné a příspěvek na otop do 30. 6. 2019.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
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7. Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 a 2
Usnesení č. 361201 912.0
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
]) rozpočtové opatření č. 1, které se týká rozpočtu roku 2019 & spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů
o 54 300 Kč a rozpočtu výdajů o 11 000 Kč.
231 10 00000 0000 0000 00 0000 41 12 000 52 300,00 dotace ze SR
231 10 00000 0000 0000 00 3639 21 11 000
2 000,00 mistni hospodářstvi-příjmy
231 10 00000 0000 0000 00 6320 5163 000
1 1 000,00 pojištění nespecifikované
Celkem za č. 1: Přijmy: 54 300,00 Výdaje: 11 000,00
2) rozpočtové opatření č. 2, které se týká rozpočtu roku 2019 a spočívá v převodu částky 100 000 Kč
z paragrafu 3639 na paragraf 3635 — územní plán.
231 10 00000 0000 0000 00 3635 61 19 000 100 000,00 územní plán
231 10 00000 0000 0000 00 3639 6119 000 -100 000,00 územní plán
Celkem za č. 2: Přijmy: 0,00 Výdaje: 0,00
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

8. Návrh na podání žádosti o příspěvek z grantového programu innogy Gas Storage v roce 2019
na akci Vybudování zázemí pro dětské hřiště a místo setkávání občanů
Usnesení č. 3712019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
s 6 h v a1uj e
podání žádostí o příspěvek 100 000 Kč z grantového programu innogy Gas Storage v roce 2019
na akci „Vybudování zázemí pro dětské hřiště a místo setkávání občanů V obci Radětice“
Hlasováni:
pro: ?
Návrh byl schválen.

9. Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2018
Usnesení č. 3811211190230
Zastupitelstvo obce Radětice
s c h v al uj e
předložený inventurní soupis účtů, na kterých je zaúčtován majetek obce Radětice ke dni 31. 12.
2018.

Hlasování:

pro: ?

Návrh byl schválen.

10. Návrh dodatku ke Smlouvě 0 vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené
mezi obcí Radětice & Auditor A+D Help, Spol. s r. 0.
Usnesení č. 3912019120
Zastupitelstvo obce Radětice
s (: h v a l u j na
uzavření dodatku kc Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce uzavřené mezi obcí
Radětice & společností Auditor A + D Help, spol. s r. o. Předmětem Dodatku bude přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Cena je ve výši do 10 000 Kč + DPH.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
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11. Žádost flrmy Arriva Střední Čechy, 9. r. 0., o zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok
2019 od 1. 2. 2019 za 1 km
Usnesení č. 401201 9120
Zastupitelstvo obce Radětice
s (: h \; a 1 u j e
.,
uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě uzavřené mezi obcí Radětice a společností Arriva Střední Cechy,
s. r. 0., IČO: 25620886, s účinností od 1. 2. 2019. Předmětem dodatku bude zvýšení ceny dopravního
výkonu pro rok 2019 za 1 kilometr na 37,90 Kč.

Hlasování:

pro: 6

proti:1

Návrh byl schválen.

12. Krátce z kroniky
Kronikář pan Oldřich Jarolímek dokončil čtení z kroniky za rok 1981 a zahájil kroniku r. 1982.

13. Různé, diskuze, interpelace
Ing. J. Flíček — informoval o letáku, který obec obdržela ze Středočeského kraje. V letáku je
podrobně popsáno, jak mají majitelé lesů reagovat, pokud ve svém lese objevi kůrovce. Leták je
možné vyzvednout na OU.

14. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18,40 hodin.
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Milan

Spilka v.r.

Jitka
Jitka Buraltová
starostka

Bálková

v.r.

v. r.

Zapsala: J. Buraltová
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