Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 18. 12. 2019 od 18.00 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 Marka
Žifčika a Ing. Jana Flíčka.
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. Informace o rozpočtových opatřeních
5. Návrh rozpočtu obce Radětice na rok 2020
6. Návrh střednědobého výhledu obce Radětice na léta 2020-2023
7. Změna nájemce v prodejně v Raděticích
8. Návrh termínů zasedání ZO Radětice v r. 2020
9. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
10. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018
11. Zrušení místního poplatku ze psů
12. Vydání Územního plánu Radětice
13. Krátce z kroniky
14. Různé, diskuze, interpelace
15. Závěr
Obec Radětice v lednu 2019 podala na MZe žádost o dotaci na akci Splašková kanalizace a ČOV
Radětice. Dne 17. 12. 2019 byla obci Radětice doručena datová zpráva z Ministerstva zemědělství,
že na základě rozhodnutí meziresortní komise byla akce Splašková kanalizace a ČOV Radětice
zařazena do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství. Na základě této
skutečnosti byla obec vyzvána, abych do 31. 5. 2020 předložila Žádost o evidenci akce a Žádost
o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory včetně souvisejících dokladů. Za těmito
dvěma žádostmi se skrývá velké množství podkladů, které obec musí zpracovat.
Vzhledem k této skutečnosti starostka J. Buraltová podala návrh na rozšíření programu o bod Výběr
firmy, která pro obec Radětice zpracuje a předloží Ministerstvu zemědělství Žádost o evidenci akce
a Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory dle požadavků Ministerstva
zemědělství. Tento bod bude zařazen v pořadí jako 13., další body se posunou za něj.
Návrh rozšířeného programu:
Usnesení č. 59/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozšířený program dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
1. Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
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3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Informace o rozpočtových opatřeních
5. Návrh rozpočtu obce Radětice na rok 2020
6. Návrh střednědobého výhledu obce Radětice na léta 2020-2023
7. Změna nájemce v prodejně v Raděticích
8. Návrh termínů zasedání ZO Radětice v r. 2020
9. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
10. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018
11. Zrušení místního poplatku ze psů
12. Vydání Územního plánu Radětice
13. Výběr firmy, která pro obec Radětice zpracuje a předloží Ministerstvu zemědělství Žádost
o evidenci akce a Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory dle požadavků
Ministerstva zemědělství
14. Krátce z kroniky
15. Různé, diskuze, interpelace
16. Závěr
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
Informaci o činnosti OÚ Radětice v uplynulých dvou měsících.

4. Informace o rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 60/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
1) schválené rozpočtové opatření č. 10, které se týká rozpočtu roku 2019 a spočívá ve zvýšení
rozpočtu příjmů o daňové příjmy a příjmy z tříděného odpadu ve výši 68 000 Kč, a ve zvýšení
rozpočtu výdajů o 23 000 Kč na odvoz tříděného odpadu a opravy nebytového hospodářství.
231 10 1111 000
50 000,00 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
231 10 1112 000
3 000,00 daň z příjmu fyzických osob z sam. výdělečné čin.
231 10 1113 000
5 000,00 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
231 3723 2111
10 000,00 příjmy z tříděného odpadu
231 3613 5171
3 000,00 opravy nebytové hospodářství
231 3723 5169 000 20 000,00 odvoz tříděného odpadu
2) schválené rozpočtové opatření č. 11, které se týká rozpočtu roku 2019 a spočívá ve zvýšení rozpočtu
příjmů o daňové příjmy ve výši 255 000 Kč, a ve zvýšení rozpočtu výdajů o 500 Kč na služby
peněžních ústavů
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1381 000
231 10 00000 0000 0000 00 6310 5163 000

100 000,00 daň z příj. fyz. osob ze záv. čin
150 000,00 daň z přidané hodnoty
5 000,00 daň z hazardních her
500,00 služby peněžních ústavů

Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen
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5. Návrh rozpočtu obce Radětice na rok 2020
Usnesení č. 60/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. s c h v a l u j e
rozpočet obce Radětice na rok 2020 v této výši: příjmy: 20 764,6 mil. Kč, výdaje: 28 694,5 mil. Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový, bude dofinancován z prostředků z minulých let. Rozpočet byl
schválen na paragrafy.
II. z m o c ň u j e
starostku a místostarostu ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši 150 000 Kč.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen

6. Návrh střednědobého výhledu obce Radětice na léta 2020-2023
Usnesení č. 61/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozpočtový výhled obce Radětice na období 2020-2023.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen

Třída

Název

Třída 1

Daňové příjmy

Třída 2

Nedaňové příjmy

Třída 3

Kapitálové příjmy

Třída 4
Příjmy
celkem

Přijaté transfery

Třída 5

Běžné výdaje

Třída 6
Výdaje
celkem

Kapitálové výdaje

rok 2020

rok 2021

rok 2022

rok 2023

2 299 800

2 200 000

2 200 000

2 200 000

168 800

500 000

210 000

150 000

1 000

3 000

3 000

3 000

18 295 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

20 764 600

3 703 000

3 413 000

3 353 000

6 790 500

1 000 000

1 000 000

1 000 000

21 904 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

28 694 500

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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7. Změna nájemce v prodejně v Raděticích
Současnou nájemkyní naší prodejny je paní Ilona Podzimková. Požádala nás, zda by mohla být
stávající smlouva přepsána na firmu Koruna Příbram s. r. o. To bohužel nešlo udělat, tak jsme
vyhlásili záměr pronájmu nebytových prostor a čekali na nabídky.
Do výběrového řízení se přihlásila pouze firma KORUNA PB s.r.o.
Usnesení č. 62/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I.
bere na vědomí,
že záměr pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce (i elektronické) od 1. 12. 2019
do 17. 12. 2019,
II.

II.
souhlasí
s ukončením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v prodejně v Raděticích čp. 11 ve znění
Dodatku č. 1 uzavřené mezi obcí Radětice a paní Ilonou Podzimkovou, a to k 31. 12. 2019
III.
schvaluje
pronájem nebytových prostor v prodejně v Raděticích čp. 11 společnosti KORUNA PB s.r.o.,
IČO: 147 98 638, se sídlem Březnická 390, Příbram IV, 261 01 Příbram, za nájemné ve výši
100,- Kč měsíčně s platností od 1. 1. 2020.
Nájemce bude hradit náklady za elektrickou energii, za vyvážení odpadní jímky a popelnice.
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: pro: 7 Návrh byl schválen

8. Návrh termínů zasedání ZO Radětice v r. 2020
Usnesení č. 63/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
tyto termíny svých zasedání v roce 2020: 4. 3., 3. 6., 2. 9., 2. 12.
Hlasování: pro: 6 Zdržel se: 1

Návrh byl schválen

9. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Usnesení č. 64/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů pro obec Radětice.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen
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10. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018
Usnesení č. 65/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen
11. Zrušení místního poplatku ze psů
Usnesení č. 66/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I.
ruší
stávající vyhlášku o místních poplatcích,
II. r o z h o d u j e ,
že od roku 2020 obec Radětice nebude vybírat poplatek ze psů.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen

12. Vydání Územního plánu Radětice
Usnesení č. 67/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci určeného zastupitele o postupu při pořízení Územního plánu Radětice (uvedeno pod bodem
A/ textové části odůvodnění ÚP),
II. k o n s t a t u j e
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, že Územní plán Radětice není v rozporu
 s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění,
 se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, v platném znění,
 s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu,
III.
rozhoduje
ve smyslu § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 52 odst. 2 stavebního
zákona o uplatněných námitkách tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění pod bodem O/,
IV.
ukončuje platnost
Územního plánu obce Radětice, ve znění změn č. 1 a č. 2, a to dnem nabytí účinnosti opatření obecné
povahy,
V.
vydává
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Územní plán
Radětice.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen
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13. Výběr firmy, která pro obec Radětice zpracuje a předloží Ministerstvu zemědělství
Žádost o evidenci akce a Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory
dle požadavků Ministerstva zemědělství
Usnesení č. 68/2019/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje,
aby firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO: 471 16 901, pro obec Radětice
zpracovala a předložila Ministerstvu zemědělství Žádost o evidenci akce a Žádost o registraci akce
a o poskytnutí státní finanční podpory v souladu s dopisem Ministerstva zemědělství č. j.
64697/2019-MZE-15131, a to pro akci Splašková kanalizace a ČOV Radětice. Cena za služby:
30 000 Kč + DPH.
Hlasování: pro: 7 Návrh byl schválen

14. Krátce z kroniky
Kronikář obce Radětice pan Oldřich Jarolímek seznámil přítomné s dalšími událostmi
zveřejněnými v radětické kronice.
15. Různé, diskuze, interpelace
Probíhala diskuze o plánované akci ČEZ – likvidace sloupů a uložení kabelů do země. Akce by
měla proběhnout v roce 2022.

16. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.55 hodin.
Ověřovatelé

Marek

Ž i f č i k v. r.

Ing. Jan F l í č e k

v. r.

Jitka Buraltová v. r.
starostka

Zapsala: J. Buraltová
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