Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 11. 9. 2019 od 18 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Ing. Jan Flíček, Václav Sklenář, Milan
Spilka, Marek Žifčik
1. Zahájení. Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová.
Jmenovala ověřovateli zápisu pí Jitku Bálkovou a p. Marka Žifčika.
2. Schválení programu jednání
Návrh programu:
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Informace o rozpočtových opatřeních
5. Schválení přílohy ke smlouvě č. 717/2013 uzavřené mezi obcí Radětice a ZOD Milín
6. Žádost o zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 61/6 v k. ú. a obci Radětice
7. Nařízení inventarizace k 31. 12. 2019, jmenování inventarizační komise
8. Poskytnutí finančního daru občanům starším 75 let
9. Krátce z kroniky
10. Různé, diskuze, interpelace
11. Závěr
Paní Buraltová navrhla doplnění programu o 2 body:
- Návrh dodatků č. 7, 8 a 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní
dopravě uzavřené mezi obcí Radětice a společností Arriva Střední Čechy, s. r. o.
Tento bod bude v pořadí devátý.
- Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6013905/1, Palivo, přípojka
+ SP100 pro parc. č. 819 v k. ú. a obci Radětice
Tento bod bude v pořadí desátý.
Ostatní body programu se posunou za ně.
Rozšířený navržený program:
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Informace o rozpočtových opatřeních
5. Schválení přílohy ke smlouvě č. 717/2013 uzavřené mezi obcí Radětice a ZOD Milín
6. Žádost o zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 61/6 v k. ú. a obci Radětice
7. Nařízení inventarizace k 31. 12. 2019, jmenování inventarizační komise
8. Poskytnutí finančního daru občanům starším 75 let
9. Návrh dodatků č. 7, 8 a 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní
dopravě uzavřené mezi obcí Radětice a společností Arriva Střední Čechy, s. r. o.
10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6013905/1, Palivo, přípojka
+ SP100 pro parc. č. 819 v k. ú. a obci Radětice
11. Krátce z kroniky
12. Různé, diskuze, interpelace
13. Závěr
Usnesení č. 47/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozšířený navržený program dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
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3. Zpráva o činnosti
Starostka J. Buraltová informovala přítomné o činnosti obce a OÚ v uplynulých měsících.

4. Informace o rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 48/2019/ZO
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
1) schválené rozpočtové opatření č. 6, které se týká rozpočtu roku 2019 a spočívá ve zvýšení
rozpočtu výdajů o 2 000 Kč na materiál, dále o 10 948 Kč na odměny za účast ve volební komisi
a o 164 Kč na stravné pro volební komisi
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5139 000 2 000,00 nákup materiálu – nebytové prostory
231 10 98348 0000 0000 00 6117 5021 000 10 948,00 odměny volby
Celkem za č. 6: Příjmy: 0,00 Výdaje: 13 112,00
2) schválené rozpočtové opatření č. 7, které se týká rozpočtu roku 2019 a spočívá ve zvýšení
rozpočtu výdajů o 10 000 Kč na odvoz tříděného odpadu a ve snížení rozpočtu příjmů – jedná se o
vyúčtování dotace na volby – vrácení nevyčerpané částky 16 612 Kč Středočeskému kraji
231 10 00000 0000 0000 00 3723 5169 000 10 000,00 odvoz tříděného odpadu
231 10 98348 0000 0000 00 0000 4111 000 -16 612,00 vrácená dotace na volby
Hlasování:

pro:
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Návrh byl schválen.

5. Schválení přílohy ke smlouvě č. 717/2013 uzavřené mezi obcí Radětice a ZOD Milín
Usnesení č. 49/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 717/2013 uzavřené mezi obcí Radětice a ZOD 11. květen,
a. s., Milín č. 136, ve kterém bude řešeno zvýšení nájemného za jeden hektar pronajaté zemědělské
půdy na 2 800 Kč od r. 2019,
2. novou přílohu ke smlouvě č. 717/2013 dle návrhu ZOD 11. květen, a. s., Milín č. 136.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

6. Žádost o zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 61/6 v k. ú. a obci Radětice
Zastupitelé Václav Sklenář a Ing. Jan Flíček ohlásili střet zájmů.
Usnesení č. 50/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. r e v o k u j e
své usnesení č. 46/2019/ZO ze dne 12. 6. 2019,
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II. s c h v a l u j e
bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes části pozemků ve vlastnictví obce Radětice p. č.
61/17 a 61/6 v k. ú. Radětice ve prospěch pozemku p. č. 60/1 v k. ú. Radětice s tím, že přesný rozsah
věcného břemene bude vymezen v příslušném geometrickém plánu - viz vyznačený předpokládaný
rozsah věcného břemene zakreslený v katastrální mapě přiložené k žádosti. Náklady na zpracování
geometrického plánu platí žadatelé.
V době uzavírání příslušného smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene bude v tomto
smluvním dokumentu uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době
vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. Podání návrhu na vklad platí
žadatelé.
III. b e r e n a v ě d o m í
příslib manželů
, že:
oplocení svého pozemku p. č. 60/1 v k. ú. a obci Radětice a budoucí provoz na pozemcích zatížených
věcným břemenem cesty budou realizovat tak, aby nebylo v zimě znemožněno sáňkování dětí na
pozemku p. č. 61/17 v rozsahu jako dosud.
Hlasování:
pro: 5
zdrželi se: 2
Návrh byl schválen.

7. Nařízení inventarizace k 31. 12. 2019, jmenování inventarizační komise
Usnesení č. 51/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. n a ř i z u j e
provedení inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2019
II. j m e n u j e
inventarizační komisi v tomto složení:
předseda: Václav Sklenář
členové: Milan Spilka, Marek Žifčik, Ing. Jan Flíček, účetní Blanka Zentrichová
Hlasování:
pro: 4
zdrželi se: 3
Návrh byl schválen.

8. Poskytnutí finančního daru občanům starším 75 let
Usnesení č. 52/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 200 Kč všem občanům, kteří se v r. 2019 dožijí 75 nebo více let
a zároveň jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Radětice nebo v části obce Palivo.
Hlasování:

pro: 7

Návrh byl schválen
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9. Návrh dodatků č. 7, 8 a 9 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. 53/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) Dodatek č. 7 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., IČO: 25620886,
spočívající ve zvýšení ceny dopravního výkonu pro rok 2019 za 1 km na 37,90 Kč.
2) Dodatek č. 8 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., IČO: 25620886,
spočívající ve zvýšení ceny dopravního výkonu od 1. 1. 2020 za 1 km na 41,16 Kč.
3) Dodatek č. 9 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., IČO: 25620886,
spočívající v prodloužení platnosti a účinnosti této smlouvy do 30. 11. 2024.
Hlasování:

pro: 7

Návrh byl schválen

10. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6013905/1, Palivo,
přípojka + SP100 pro parc. č. 819 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 54/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6013905/1, Palivo, přípojka
+ SP100 pro parc. č. 819 v k. ú. a obci Radětice mezi obcí Radětice a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO: 24729035. Věcné břemeno se týká pozemků p. č. 837/1 a 845 v k. ú. a obci Radětice. Rozsah
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 310-9864/2018 potvrzeným Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram pod čj. PGP-1296/2019-211. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč.
Hlasování:

pro: 7

Návrh byl schválen

11. Krátce z kroniky
Kronikář pan Oldřich Jarolímek četl z kroniky pasáž o práci a životě lesních dělníků v roce 1982
a přehled počasí v r. 1983.
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12. Různé, diskuze, interpelace
M. Spilka oznámil občanům, že v r. 2022 bude firma ČEZ Distribuce měnit nadzemní vedení
elektřiny za podzemní. V těchto dnech si projektanti v obci zjišťují podrobnosti, aby měli dostatek
podkladů pro projekt celé akce.

13. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18,40 hodin.
Ověřovatelé

Jitka B á l k o v á v. r.

Marek Ž i f č i k v. r.
Jitka Buraltová v. r.
starostka

Zapsala: J. Buraltová
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