Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 23. 10. 2019 od 18.30 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Ing. Jan Flíček, Václav Sklenář, Milan
Spilka, Marek Žifčik
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová.
Konstatovala, že zápis z minulého jednání byl ověřen, a jmenovala ověřovateli zápisu pana Milana
Spilku a pana Marka Žifčika.
2. Schválení programu jednání
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Informace o rozpočtových opatřeních
4. Vyjádření k vybudování přípojky elektrické energie na pozemek p. č. 60/1 v k. ú. a obci Radětice,
návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu podzemního vedení
5. Různé, diskuze, interpelace
6. Závěr
Usnesení č. 55/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
program dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 7

Návrh byl schválen.

3. Informace o rozpočtových opatřeních
3.1
Usnesení č. 56/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
schválené rozpočtové opatření č. 8 týkající se rozpočtu roku 2019, které spočívá ve zvýšení rozpočtu
příjmů o 3 000 Kč a zvýšení rozpočtu výdajů o 24 000 Kč.
Popis: 8
Datum: 31.08.2019 Druh: 1
rozpočtové opatření srpen
231 10 00000 0000 0000 00 3326 5171 000
4 000,00 oprava kapličky
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5169 000
20 000,00 vymalování pohostinství
231 10 00000 0000 0000 00 3639 3111 000
3 000,00 příjmy z prodeje pozemků
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen

3.2
Ke schválení nyní předkládáme rozpočtové opatření č. 9, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů
o 363 000 korun, z toho: 71 774 Kč činí dividendy z akcií České spořitelny, 265 703,28 Kč jsou
příjmy z nuceného převodu těchto akcií, 10 000 daň z příjmu fyzických osob, 10 000 Kč příjmy
z nebytových prostor, 3 000 příjmy z místního hospodářství. Rozpočet výdajů se zvýšil o 5 000 Kč
na nákup starší kuchyňské linky do hospody.
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Informace k akciím České spořitelny:
Jedná se o 200 akcií České spořitelny, které obec vlastnila do listopadu 2018. Protože hlavní akcionář
Erste Group Bank požádal o nucený přechod všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste
Group Bank AG, svolala Česká spořitelna valnou hromadu a na ní byl tento převod schválen.
Protiplnění za jednu akcii bylo vyčísleno na 1 328 Kč. Výplatou protiplnění byla pověřena Komerční
banka. Obec tedy požádala o výplatu protiplnění za 200 akcií a obdrželi jsme na účet 265 703,28 Kč.
Obě částky přišly na účet obce v září.
Dle zákona o obchodních korporacích je totiž Akcionář oprávněn požadovat, aby představenstvo
svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických
cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími
právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti.
Obě tyto podmínky společnost Erste Group Bank AG splnila, a proto mohlo dojít k nucenému
převodu.

Usnesení č. 57/2019/ZO
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 týkající se rozpočtu roku 2019, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů
o 363 000 Kč a rozpočtu výdajů o 5 000 Kč.
Hlasování:
pro: 7
rozpočtové opatření září 9/2019
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2111 000
231 10 00000 0000 0000 00 3613 5137 000
231 10 00000 0000 0000 00 3639 2111 000
231 10 00000 0000 0000 00 6310 2142 000

10 000,00 daň z příjmu fyz.osob
10 000,00 příjmy z nebyt. hospodářství
5 000,00 nákup DDHM-pohostinství
3 000,00 příjmy z místního hospodářství
340 000,00 příjmy z prodeje akcií

Celkem za č.

Výdaje:

9:

Příjmy:

363 000,00

5 000,00

4. Vyjádření k vybudování přípojky elektrické energie na pozemek p. č. 60/1 v k. ú. a obci
Radětice, návrh na uzavření smlouvy o věcném břemenu podzemního vedení
Manželé ……………. požádali ČEZ o zavedení elektřiny na jejich pozemek p. č. 60/1. ČEZ pověřil
firmu Krásnohorská elektro, s. r. o., o zpracování projektové dokumentace k této akci.
Koncem září nás požádala tato firma o vyjádření k připravované stavbě. Elektrické kabely povedou
pod zemí od stávajícího sloupu na obecním pozemku p. č. 61/11 před …………. směrem
k připojovanému pozemku. Trasa nového vedení povede podél domu ……….. a podél místní
komunikace převážně v zeleném pásu, nebude proveden překop komunikace.
Usnesení č. 58/2019/ZO
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Radětice
I. s o u h l a s í
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s realizací stavby s názvem IP-12-6016537-1 Radětice, KNN pro pozemek p. č. 60/1 společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající v realizaci Zařízení distribuční soustavy, které se bude týkat mimo jiné
i pozemků p. č. 61/11, 687 a 61/17 v k. ú. a obci Radětice ve vlastnictví obce Radětice. Práce budou
spočívat v pokládce kabelového vedení NN 0,4 kV a v realizaci uzemňovací soustavy.
Po skončení stavby budou všechny pozemky uvedeny do původního stavu.
II. s c h v a l u j e
1. záměr zřídit věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného
břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na pozemcích uvedených v bodě I., a provádět obnovu, výměnu
a modernizaci tohoto zařízení,
2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-6016537-1 Radětice, KNN pro pozemek p. č. 60/1, a Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Radětice a společností ČEZ Distribuce, a. s.
3. výši jednorázové náhrady za omezení vlastnického práva ve výši 10 000 Kč ve prospěch obce.
Jednorázová náhrada bude vyplacena obci jako budoucí povinné po provedení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí.
III. p o v ě ř u j e
starostku obce Jitku Buraltovou podpisem smluv dle bodu II/2.

5. Různé, diskuze, interpelace
Pan Bálek informoval o sběru nebezpečného odpadu.

6. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.50 hodin.
Ověřovatelé

Milan

S p i l k a v. r.

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

Zapsala: J. Buraltová
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