Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 20. 5. 2020 od 18.00 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Ing. Jan Flíček, Václav Sklenář, Milan
Spilka, Marek Žifčik
Zasedání proběhlo za přísných hygienických podmínek – všichni měli zakryté dýchací cesty
rouškami, byla k dispozici dezinfekce a náhradní roušky pro ty, kteří by se jednání chtěli zúčastnit,
ale neměli by s sebou roušku.
Byl připraven zasedací pořádek tak, aby bylo dodrženo pravidlo dvoumetrového odstupu.
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 Václava Sklenáře.
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) Cenová nabídka svozu odpadu na rok 2020, návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě uzavřené
mezi obcí Radětice a TS města Příbram
5) Návrh výše poplatku pro občany za svoz komunálního odpadu v roce 2020
6) Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2019
7) Návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Radětice
8) Výběr zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost související
s obstaráním povolení stavby na akci Radětice – kanalizační přípojky
9) Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice o výměře cca 25 m2
10) Prodej části pozemku p č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice, o výměře cca 10 m2
11) Prodej části pozemků p. č. 61/7 a p. č. 697/1 v k. ú. a obci Radětice
12) Informace o rozpočtových opatřeních
13) Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené mezi
obcí Radětice a Auditor A+D Help, spol. s r. o.
14) Návrh na snížení nájemného v hostinci v Raděticích vzhledem k nákaze covid-19
15) Různé
16) Diskuze, interpelace
17) Závěr
Pí Buraltová navrhla rozšířit program o dva body, a to Návrh na zařazení území obce Radětice do
územní působnosti MAS Podbrdsko na období 2021-2027 a Žádost spolku Linka bezpečí o finanční
podporu. Tyto body by měly číslo 15 a 16 a další body by se zařadily za ně.
Návrh rozšířeného programu:
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Cenová nabídka svozu odpadu na rok 2020, návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě uzavřené
mezi obcí Radětice a TS města Příbram
5) Návrh výše poplatku pro občany za svoz komunálního odpadu v roce 2020
6) Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2019
7) Návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Radětice
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8) Výběr zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost související
s obstaráním povolení stavby na akci Radětice – kanalizační přípojky
9) Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice o výměře cca 25 m2
10) Prodej části pozemku p č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice, o výměře cca 10 m2
11) Prodej části pozemků p. č. 61/7 a p. č. 697/1 v k. ú. a obci Radětice
12) Informace o rozpočtových opatřeních
13) Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené mezi
obcí Radětice a Auditor A+D Help, spol. s r. o.
14) Návrh na snížení nájemného v hostinci v Raděticích vzhledem k nákaze covid-19
15) Návrh na zařazení území obce Radětice do územní působnosti MAS Podbrdsko na období
2021-2027
16) Žádost spolku Linka bezpečí, z. s., o finanční podporu
17) Různé
18) Diskuze, interpelace
19) Závěr
Usnesení č. 68/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozšířený program dnešního zasedání.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Informaci o činnosti OÚ Radětice v uplynulých dvou měsících přednesla starostka J. Buraltová.
- Toto jednání bylo svoláno na 18. 3. 2020, ale vzhledem k vyhlášení nouzového stavu
zastupitelé rozhodli o jeho zrušení. Nebyl dodržen tříměsíční interval konání zastupitelstva
obce, ale bylo to v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem
zdravotnictví a též v souladu s metodikou Ministerstva vnitra.
Starostka zdůraznila význam toho, že je v obci Radětice v provozu prodejna se smíšeným zbožím.
V době nouzového stavu to byla velká výhoda, protože občané mohli být doma a nemuseli jezdit za
nákupy do Příbrami.

4) Cenová nabídka svozu odpadu na rok 2020, návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
uzavřené mezi obcí Radětice a TS města Příbram
Usnesení č. 69/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
cenovou nabídku svozu odpadu pro obec Radětice na rok 2020 předloženou Technickými službami
města Příbrami, p. o., ve výši 84 858 Kč + 15 % DPH a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 80019
uzavřené mezi obcí Radětice a Technickými službami města Příbrami, příspěvkovou organizací.
Předmětem dodatku bude změna ceny dle schválené cenové nabídky.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen
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5) Návrh výše poplatku pro občany za svoz komunálního odpadu v roce 2020
Usnesení č. 70/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. s c h v a l u j e
1) pro rok 2020 výši ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu z domácností v Raděticích
v následující výši:
1. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 2 týdny
1 337 Kč
2. varianta: v létě 1x za 2 týdny, v zimě 1x za 1 týden
2 108 Kč
3. varianta: chalupářský tarif – pouze v létě 1x za 2 týdny
565 Kč
4. varianta: jednorázový odvoz za tzv. známky - 12 známek
960 Kč
2) způsob výběru poplatků od plátců jednorázovou platbou převodem na účet, případně v hotovosti,
a to do 30. 6. 2020,
3) úhradu nákladů za odvoz nebezpečného odpadu, tříděného odpadu a velkoobjemového odpadu
od občanů z rozpočtu obce, náklady nebudou rozúčtovány mezi jednotlivé domácnosti,
II. u k l á d á
starostce a místostarostovi realizovat všechny činnosti spojené s informováním plátců poplatku a
s výběrem poplatku do 30. 6. 2020.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen

6) Schválení výsledků inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2019
Usnesení č. 71/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
předložený inventurní soupis účtů, na kterých je zaúčtován majetek obce Radětice ke dni 31. 12.
2019.
Hlasování: pro: 7
Návrh byl schválen

7) Návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Radětice
Usnesení č. 72/2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schvaluje
Směrnici č. 1/2020 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Radětice, IČO:
00662950.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen
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8) Výběr zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace a inženýrská činnost související
s obstaráním povolení stavby na akci Radětice – kanalizační přípojky
Usnesení č. 73/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
přidělení zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace a inženýrská činnost související
s obstaráním povolení stavby na akci Radětice – kanalizační přípojky firmě Ing. Václav Ureš,
Příbram II, IČO: 277 387 95, za nabídkovou cenu 1 694 Kč vč. DPH za jednu přípojku.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen

9) Prodej části pozemku p. č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice o výměře cca 25 m2
Usnesení č. 74/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
I. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemku p. č. 680/1 o výměře cca 25 m 2
(přesná výměra bude určena novým geometrickým plánem) v k. ú. a obci Radětice, ve výši
25 Kč/ m2,
II. prodej tohoto nově vzniklého pozemku …………………………………………..za podmínek,
že kupující uhradí náklady na zhotovení nového geometrického plánu a uhradí poplatek za podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Návrh byl schválen

10) Prodej části pozemku p č. 680/1 v k. ú. a obci Radětice, o výměře cca 10 m2
Usnesení č. 75/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
I. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemku p. č. 680/1 o výměře cca 25 m 2
(přesná výměra bude určena novým geometrickým plánem) v k. ú. a obci Radětice, ve výši
25 Kč/m2,
II.
prodej tohoto nově vzniklého pozemku …………………………………………………,
za podmínek, že kupující uhradí náklady na zhotovení nového geometrického plánu a uhradí
poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování:

pro: 5

zdržel se: 2

Návrh byl schválen
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11) Prodej části pozemků p. č. 61/7 a p. č. 697/1 v k. ú. a obci Radětice
Usnesení č. 76/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
I. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemků 61/7 o výměře 319 m2 a části
pozemku p. č. 697/1 o výměře 25 m2 (přesná výměra bude určena novým geometrickým plánem)
v k. ú. a obci Radětice, ve výši 25 Kč/ m2,
II. prodej tohoto nově vzniklého pozemku ……...…………………………………, za podmínek, že
kupující uhradí náklady na zhotovení nového geometrického plánu a uhradí poplatek za podání
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování:
pro: 5
zdržel se: 2
Návrh byl schválen

12) Informace o rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 77/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
1) rozpočtové opatření č. 1, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů o 54 500 Kč a zvýšení
rozpočtu výdajů o 11 000 Kč,
Popis: 1
Datum: 31.01.2020 Druh: 1
rozpočtové opatření leden
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000
54 500,00 NI transfer ze SR
231 10 00000 0000 0000 00 6320 5163 000
11 000,00 pojištění majetku obce
Celkem za č.

1:

Příjmy:

54 500,00

Výdaje:

11 000,00

2) rozpočtové opatření č. 2, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů o 1 000 Kč a zvýšení
rozpočtu výdajů o 10 000 Kč,
Popis: 2
Datum: 29.02.2020 Druh: 1
rozpočtové opatření únor
231 10 00000 0000 0000 00 3639 2131 000
1 000,00 příjmy z pronájmu pozemků
231 10 00000 0000 0000 00 5299 5901 000
10 000,00 krizové rezervy
Celkem za č.

2:

Příjmy:

1 000,00

Výdaje:

10 000,00

3) rozpočtové opatření č. 3, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů o 10 000 Kč.
Popis: 3
Datum: 31.03.2020 Druh: 1
rozpočtové opatření březen
231 10 00000 0000 0000 00 6399 5362 000
10 000,00 platby daní a poplatků SR
Celkem za č.
Hlasování:

3:

Příjmy:
pro: 7

0,00

Výdaje:

10 000,00

Návrh byl schválen
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13) Návrh dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce Radětice uzavřené
mezi obcí Radětice a Auditor A+D Help, spol. s r. o.
Usnesení č. 78/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
uzavření dodatku ke Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření obce uzavřené mezi obcí
Radětice a společností Auditor A + D Help, spol. s r. o. Předmětem Dodatku bude přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020. Cena je ve výši 10 000 Kč + DPH.
Hlasování:

pro: 7

Návrh byl schválen

14) Návrh na snížení nájemného v hostinci v Raděticích vzhledem k nákaze covid-19
Paní Radka Benešová nás požádala o snížení nájemného, protože v době nouzového stavu byla
hospoda v Raděticích zavřená, prodávalo se pouze občas takzvaně z okénka.
Je to samozřejmě celostátní záležitost. Všichni podnikatelé, kteří mají pronajaté provozovny, tento
problém řeší. Chceme u nás hostinec pokud možno udržet. Proto jsme se dohodli, že chceme paní
Benešové pomoci, aby nedošlo k uzavření hospody.
Usnesení č. 79/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
žádost paní Radky Benešové, nájemce hostince v Raděticích 27, o snížení nájemného s ohledem na
epidemii koronaviru a související mimořádná opatření,
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 3. 4. 2019 mezi obcí Radětice a paní Radkou
Benešovou, IČO: 08017328, spočívající ve změně článku III. bodů 3.1 a 3.2.
Bod 3.1: Za text bodu 3.1 se přidá následující: Nájemce se zavazuje uhradit za užívání předmětu
nájmu pronajímateli v roce 2020 roční nájemné ve výši 3 300 Kč.
Bod 3.2: Za text bodu 3.2 se přidá následující: Smluvní strany se dohodly, že nájemce bude hradit
nájemné v roce 2020 v měsíčních splátkách takto: leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec –
nájemné 500 Kč; duben, květen, červen, červenec, srpen, září – nájemné 50 Kč.
Hlasování:

pro: 7

Návrh byl schválen

15) Návrh na zařazení území obce Radětice do územní působnosti MAS Podbrdsko na období
2021-2027
Usnesení č. 80/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice souhlasí se zařazením obce Radětice do přípravy, tvorby a realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021-2027, tj. se
zařazením svého území do územní působnosti MAS PODBRDSKO, z.s., na období 2021-2027.
Hlasování:

pro: 6

proti: 1

Návrh byl schválen
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16) Žádost spolku Linka bezpečí, z. s., o finanční podporu
Usnesení č. 81/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s., IČO: 61383198 na provoz
dětské krizové linky 116 111 z rozpočtu obce Radětice
Hlasování:

pro: 4

proti: 2

zdržel se: 1

Návrh byl schválen

17) Různé

18) Diskuze, interpelace
p. Bálek:
- Poděkoval panu Spilkovi za to, jak se stará o veřejné osvětlení v obci
- Sdělil občanům, že pravidelný odvoz objemného odpadu, který zajišťuje pro občany zdarma obec,
bude tentokrát s ohledem na epidemiologickou situaci uskutečněn až v závěru roku 2020
p. Spilka:
- Poslední oprava veřejného osvětlení byla zorganizována na den, kdy bylo velice špatné počasí,
takže nemohly být provedeny všechny plánované opravy. Poté nastal nouzový stav, takže další
opravy pokračovat budou v nejbližší době.

19) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.55 hodin.
Ověřovatelé

Milan

S p i l k a v. r.

Václav S k l e n á ř v. r.

Jitka Buraltová v. r.
starostka

Zapsala: J. Buraltová v. r.
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