Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 24. 3. 2021 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 posledního jednání byl ověřen, a jmenovala ověřovateli zápisu
z 15. zasedání 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) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené se „Společností Hakov a Novadus
pro Radětice“ na realizaci akce Splašková kanalizace a ČOV Radětice
5) Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 30359 o zabezpečení svozu komunálního odpadu z obce
Radětice – z činnosti právnických osob
6) Informace o rozpočtových opatřeních
7) Výsledky inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2020
8) Různé, diskuze, interpelace
9) Závěr
Paní Buraltová navrhla rozšířit program o jeden bod, a to Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o vedení
účetnictví uzavřené mezi obcí Radětice a paní Blankou Pecharovou-Zentrichovou. Tento bod by
byl jako osmý v pořadí, ostatní body by se zařadily za něj.
Usnesení č. 109/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozšířený program svého dnešního jednání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
Schválení programu jednání
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené se „Společností Hakov a Novadus
pro Radětice“ na realizaci akce Splašková kanalizace a ČOV Radětice
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 30359 o zabezpečení svozu komunálního odpadu z obce
Radětice – z činnosti právnických osob
Informace o rozpočtových opatřeních
Výsledky inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2020
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví uzavřené mezi obcí Radětice a paní
Blankou Pecharovou-Zentrichovou
Různé, diskuze, interpelace
Závěr

Hlasování:

pro:
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Návrh byl schválen.
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3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu o činnosti OÚ Radětice za uplynulé období přednesla starostka J. Buraltová.
 Informovala o vývoji počtu nemocných covidem-19 v Raděticích, o očkování proti covidu19.
 Nabídla občanům dezinfekční roztok – je možné si ho přijít načerpat do vlastní nádoby
vždy ve středu od 19.00 do 21.00. Dále nabídla občanům chirurgické roušky.
 Seznámila občany s tím, že obec má již z MZe potvrzenou dotaci, její konečná výše není
známá, definitivně bude rozhodnuto koncem března, ale práce na splaškové kanalizaci
mohou začít. Na čtvrtek 25. 3. 2021 je svolána první schůzka se všemi zainteresovanými.
 Obec je od 18. 3. 2021 zaregistrována k plátcovství DPH.
 Organizační záležitosti: pálení vhodného odpadu na „čarodějnicích“, plánování svozu
velkoobjemového odpadu.

4)Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené se „Společností Hakov a Novadus
pro Radětice“ na realizaci akce Splašková kanalizace a ČOV Radětice
Usnesení č. 110/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené se „Společností Hakov a Novadus
pro Radětice“ na realizaci akce Splašková kanalizace a ČOV Radětice. Předmětem dodatku bude
rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné náklady pro potřebu dotace z Ministerstva
zemědělství.
Hlasování:

Pro:
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Návrh byl schválen.

5) Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 30359 o zabezpečení svozu komunálního odpadu
z obce Radětice – z činnosti právnických osob
Usnesení č. 111/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 30359 uzavřené mezi obcí Radětice a organizací Technické
služby města Příbrami, příspěvkovou organizací, v předloženém znění. Cena za službu: 227 Kč
za jeden měsíc. Předmětem smlouvy je odvoz komunálního odpadu z jedné popelnice
ve vlastnictví obce Radětice v pravidelných termínech.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

6) Informace o rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 112/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
rozpočtové opatření schválené paní Jitkou Buraltovou a panem Josefem Bálkem. Spočívá
ve zvýšení rozpočtu příjmů o 57 200 Kč.
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231 10 4112 –
231 10 36 39 2131 –
231 10 3639 3111 –
Hlasování:

Pro: 7

56 600 Kč – neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
100 Kč z pronájmu pozemku
500 Kč z prodeje pozemků
Návrh byl schválen

7) Výsledky inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2020
Usnesení č. 113/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
předložený inventurní soupis účtů, na kterých je zaúčtován majetek obce Radětice ke dni 31. 12.
2020. Majetek obce činí celkem 29 297 592,35 Kč.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

8) 8. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví uzavřené mezi obcí Radětice a paní
Blankou Pecharovou-Zentrichovou
Usnesení č. 114/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví uzavřené mezi obcí Radětice a paní
Blankou Zentrichovou spočívající ve změně článku I. smlouvy. Za text se přidává věta: Dodavatel
se zavazuje pro odběratele po dobu trvání této smlouvy zajišťovat od 19. 3. 2021 zpracování DPH.
Článek V. se nahradí tímto textem: Za provádění činností dle této smlouvy se odběratel zavazuje
zaplatit dodavateli odměnu ve výši 6 000 Kč měsíčně s platností od 1. 4. 2021.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

9) Různé, diskuze, interpelace
L. Janda, člen ZO Smolotely: Obec Smolotely žádá, zda by nebylo možné v Raděticích na místní
komunikaci na Dalskabáty umístit dopravní značku, která by upozorňovala na to, že
v Dalskabátech je zakázán průjezd automobilů nad 3,5 tuny.
- J. Buraltová doporučila, aby tento požadavek poslal OÚ Smolotely e-mailem, poté bude řešeno
s příslušnými orgány.
L. Janda pozval zástupce obce Radětice na jednání se zástupci ZOD Milín. Jednání se uskuteční
1. 4. 2021 v 9.30 na OÚ Milín. Účast přislíbil pan Milan Spilka.
Ing. V. Suchý, vlastník nemovitostí v Raděticích: Požádal, zda by nešlo upravit místo, kde jsou
umístěny kontejnery na tříděný odpad.
- Zastupitelé s tím souhlasí a budou to řešit.
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R. Kopecký, občan Radětic: Požádal obec, zda by nešlo zkoordinovat výstavbu splaškové
kanalizace s položením nového optického kabelu firmy Cetin. Občané v nové zástavbě u silnice na
Drsník by měli lepší možnosti s připojením k internetu.
- Obec Radětice oficiálně osloví firmu Cetin a zjistí možnosti.
R. Kopecký: Navrhuje, zda by v okrajových částech polí nemohlo být naseto luční kvítí. ZOD
Milín o to nemá zájem, a proto v této záležitosti kontaktuje obec.
Pan Kopecký by veškerou práci udělal sám, pouze potřebuje mít souhlas vlastníka pozemků.
10) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.40 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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