Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 24. 6. 2020 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 paní Jitku
Bálkovou a pana 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) Návrh Závěrečného účtu obce Radětice za rok 2019 + Účetní závěrka 2019
5) Informace o rozpočtovém opatření č. 4
6) Prodej části pozemku p. č. 850/31 v k. ú. a obci Radětice o výměře cca 17 m2
7) Návrh na neplacení nákladů na otop v hostinci v Raděticích v souvislosti se šířením nemoci
covid-19
8) Různé
9) Diskuze, interpelace
10) Závěr
Usnesení č. 82/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání.
Hlasování:
pro: 7
Návrh byl schválen.
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Informaci o činnosti OÚ Radětice za uplynulý měsíc přednesla starostka J. Buraltová.

4) Návrh Závěrečného účtu obce Radětice za rok 2019 + Účetní závěrka 2019
Hospodaření obce v loňském roce prošlo auditem a nebyla shledána žádná závada. Na úřední desce
fyzické i elektronické byl tento materiál vyvěšen od 8. 6. do 23. 6. 2020.
Usnesení č. 83/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1.
celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Radětice za rok 2019 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad,
2.
Účetní závěrku obce Radětice za rok 2019.
Hlasování:

Pro:
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5) Informace o rozpočtovém opatření č. 4
Usnesení č. 84/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4, které spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů o 7000 Kč a v přeúčtování
částky 10 000 Kč na tvorbu krizové rezervy.
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2111 000 6 000,00 ost.příjmy nebyt.hospodářství
231 10 00000 0000 0000 00 3639 2111 000 1 000,00 ost.příjmy místní hospodářství
231 10 00000 0000 0000 00 5213 5903 000 10 000,00 tvorba kriz. rezerv
231 10 00000 0000 0000 00 5299 5901 000 -10 000,00 přeúčtování kriz.rezerv
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen

6) Prodej části pozemku p. č. 850/31 v k. ú. a obci Radětice o výměře cca 17 m2
Usnesení č. 85/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
I. kupní cenu pozemku, který vznikne oddělením části pozemků 850/31 o výměře 17 m 2 v k. ú.
a obci Radětice, ve výši 25 Kč/m2,
II. prodej tohoto nově vzniklého pozemku ………………………………………….. bytem
……………., za podmínek, že kupující uhradí náklady na zhotovení nového geometrického plánu
a uhradí poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen

7) Návrh na neplacení nákladů na otop v hostinci v Raděticích v souvislosti se šířením nemoci
covid-19
Usnesení č. 86/2020/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Radky Benešové, nájemce hostince v Raděticích 27, o prominutí platby nákladů na otop
s ohledem na epidemii koronaviru a související mimořádná opatření,
II. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 1/2019 uzavřené dne 3. 4. 2019 mezi obcí
Radětice a paní Radkou Benešovou spočívajícího ve změně článku IV. bodu 4.1.c) této smlouvy.
Text bude následující:
c) Dodávka uhlí a dříví - Pronajímané prostory jsou vytápěny ústředním topením. Obsluhu kotle
zajišťuje na své náklady nájemce. Pronajímatel zajistí dostatečné množství otopu a uskladní ho pro
potřeby nájemce v kotelně budovy čp. 27 v Raděticích.
Pronajímatel požaduje po nájemci částečnou úhradu ročních nákladů na otop ve výši 5 040 Kč,
nájemce je povinen pronajímateli měsíčně hradit částku ve výši 420 Kč v hotovosti vždy první
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středu v kalendářním měsíci v kanceláři OÚ Radětice. Povinnost platit náklady na otop vzniká od
01.07.2019 (na základě usnesení ZO Radětice č. 35/2019 z 27.03.2019).
V roce 2020 bude nájemce vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR platit náklady na
otop pouze v těchto měsících: leden, únor březen, říjen, listopad, prosinec.
Klíč od kotelny dostane při podpisu smlouvy nájemce k dispozici.
Hlasování: pro: 7

Návrh byl schválen

8) Různé

9) Diskuze, interpelace
p. Spilka: Koncem července budou pokračovat opravy veřejného rozhlasu.

10) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.25 hodin.
Ověřovatelé

Jitka B á l k o v á v. r.

Ing. Jan F l í č e k v. r.

Jitka Buraltová v. r.
starostka

Zapsala: J. Buraltová
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