Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 16. 6. 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 16. zasedání pana Václava Sklenáře a paní Jitku Bálkovou.

2) Schválení programu jednání
Návrh programu:
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na projekt „Splašková
Radětice“
5) Návrh Závěrečného účtu obce Radětice za rok 2020 vč. účetní závěrky
6) Informace o rozpočtových opatřeních
7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví část společného
Základní školy Milín – I. stupeň
8 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví část společného
Základní školy Milín – II. stupeň
9) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví část společného
Základní školy Milín – mateřské školy
10) Návrh na propachtování pozemku p. č. 733 – rybníček v Palivě
11) Různé, diskuze, interpelace
12) Závěr

kanalizace a ČOV

školského obvodu
školského obvodu
školského obvodu

Paní Buraltová navrhla rozšířit program o dva body, a to:
- Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené mezi obcí Radětice a „Společností
Hakov a Novadus pro Radětice“, zastoupené Hakov, a.s., ve znění Dodatku č. 1
- Územní studie Radětice.
Tyto body budou mít číslo 11) a 12) a další body se posunou.
Usnesení č. 115/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
rozšířený program svého dnešního jednání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů
Schválení programu jednání
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na projekt „Splašková kanalizace a ČOV
Radětice“
Návrh Závěrečného účtu obce Radětice za rok 2020 vč. účetní závěrky
Informace o rozpočtových opatřeních
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – I. stupeň
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – II. stupeň
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – mateřské školy
Návrh na propachtování pozemku p. č. 733 – rybníček v Palivě
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené mezi obcí Radětice a „Společností
Hakov a Novadus pro Radětice“, zastoupené Hakov, a.s., ve znění Dodatku č. 1
Územní studie Radětice
Různé, diskuze, interpelace
Závěr

Hlasování:

pro:
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Návrh byl schválen.

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 covidu-19.
 Dále informovala o průběhu výstavby kanalizace, o nákladech na opravu pergoly –
poděkování pí Benešové a brigádníkům.

4) Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na projekt „Splašková kanalizace a ČOV
Radětice“
Usnesení č. 116/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
přijetí dotace ve výši 13 808 000 Kč od Ministerstva zemědělství v rámci programu č. 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II na projekt
Splašková kanalizace a ČOV Radětice.
Hlasování:

Pro:
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Návrh byl schválen.

5) Návrh Závěrečného účtu obce Radětice za rok 2020 vč. účetní závěrky
Hospodaření obce v loňském roce prošlo auditem a nebyla shledána žádná závada. Závěrečný účet
byl na úřední desce fyzické i elektronické vyvěšen od 19. 5. do 16. 6. 2021.
Usnesení č. 117/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1. celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Radětice za rok 2020 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad,
2. Účetní závěrku obce Radětice od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

6) Informace o rozpočtových opatřeních
Usnesení č. 118/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2 z 30. 4. 2021. Spočívá ve zvýšení rozpočtu příjmů o 43 855,29 Kč, z toho:
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231 10 00000 0000 0000 00 0000 1340 000
231 10 00000 0000 0000 00 1036 2111 000
231 10 00000 0000 0000 00 3639 3111 000
231 10 98037 0000 0000 00 0000 4111 000
Hlasování:

Pro: 7

15 000,00
20 000,00
1 400,00
7 455,29

příjmy za prov. a likvidaci kom. odpadu
příjmy z prodeje dřeva
příjmy z prodeje pozemků
přijatý kompenzační bonus od státu

Návrh byl schválen

7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – I. stupeň
Usnesení č. 119/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – I. stupeň,
2) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Milín – I. stupeň.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

8) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – II. stupeň
Usnesení č. 120/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Základní školy Milín – II. stupeň,
2) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Milín – II. stupeň.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

9) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Mateřské školy Milín
Usnesení č. 121/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu
Mateřské školy Milín, okres Příbram,
2) uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy
Milín, okres Příbram.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen
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10) Návrh na propachtování pozemku p. č. 733 – rybníček v Palivě
Záměr propachtování byl zveřejněn na úřední desce i elektronické od 14. 4. do 15. 6. 2021.
Usnesení č. 122/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
propachtování pozemku p. č. 733 v k. ú. Radětice, vodní plocha – vodní nádrž umělá, o rozloze 864
m2
za účelem chovu ryb pro vlastní potřebu, nikoliv
za účelem podnikání. Pachtovné bude činit 500 Kč ročně. Pachtýř nesmí po dobu trvání smlouvy
u rybníčku postavit žádnou stavbu, ani nesmí rybníček oplotit. Smlouva bude uzavřena na dobu
do 31. 12. 2024.
Hlasování:

Pro: 6

proti: 1

Návrh byl schválen

11) Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/2020 uzavřené mezi obcí Radětice a „Společností
Hakov a Novadus pro Radětice“, zastoupené Hakov, a.s., ve znění Dodatku č. 1
Usnesení č. 123/2021/ZO
Obec Radětice
schvaluje
uzavření a znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 11/2020 uzavřené mezi obcí Radětice
a „Společností Hakov a Novadus pro Radětice“, zastoupené Hakov, a.s., ve znění Dodatku č. 1.
Předmětem dodatku budou skutečnosti související s tím, že obec Radětice byla v březnu 2021
zaregistrována k plátcovství DPH.
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

12) Územní studie Radětice
V novém územním plánu je v obci určen pro výstavbu rodinných domů pozemek p. č. 68/5, který
vlastní
. Majitelka chce pozemky připravit pro stavbu a v územním plánu je
stanovená podmínka, že se musí nechat před tím zpracovat územní studie. V územním plánu je tato
plocha označena BV 1 a mělo by zde vzniknout 11 rodinných domů pro bydlení a s tím spojené
inženýrské sítě. Pořizovatelem studie musí být ze zákona obec, ale veškeré náklady s tím spojené
bude hradit pan
.
Usnesení č. 124/2021/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. b e r e n a v ě d o m í
a) podanou informaci o Zadání ÚS Radětice,
b) využití územní studie ÚS Radětice pro územní řízení a stavební povolení po vložení dat
do registru územně plánovací činnosti dle § 30 odst. 4 stavebního zákona. Projednaná a dohodnutá
ÚS Radětice bude předložena zastupitelstvu obce.
II. s c h v a l u j e
a) zahájení pořizování ÚS Radětice,
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b) třístrannou Smlouvu o dílo s navrhovatelem
, který uhradí veškeré náklady
na pořizování a zpracování ÚS Radětice, a s pořizovatelem Ing. Miroslavem Sládkem, IČO: 123
27 166, 397 01 Písek, Kocínova 1979, za konečnou cenu 22 000 Kč
Hlasování:

Pro: 7

Návrh byl schválen

13) Různé, diskuze, interpelace
 Pan Bálek poděkoval panu Spilkovi za provedené elektro práce pro obec.
 V diskuzi se dále hovořilo o výstavbě kanalizace a o organizačních záležitostech s tím
spojených - Je nutné, aby firma předem informovala vlastníka o vstupu na pozemek
a o znemožnění vjezdu do dvora. Tento požadavek bude znovu projednán na kontrolním dnu
dne 17. 6. 2021.

14) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.50 hodin.
Ověřovatelé

Václav S k l e n á ř v. r.

Jitka B á l k o v á v. r.

Jitka Buraltová v. r.
starostka

Zapsala: J. Buraltová
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