6. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 10. května 2019

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
5. Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Veřejnoprávní smlouvy s Městem Železný Brod na výkon přenesené působnosti

5.

JSDH Radčice – technické vybavení jednotky

6.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2018

7.

Závěrečný účet za rok 2018

8.

Výstavba veřejného osvětlení – schválení zhotovitele

9.

Různé

10. Diskuze

1) Zahájení
6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Aneta Šmídová, zapisovatelkou byla určena
starostka.

1

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 29/2019 bylo schváleno.

4) Veřejnoprávní smlouvy s Městem Železný Brod na výkon přenesené působnosti
ZO bylo informováno, že je potřeba upravit znění textu v návaznosti na usnesení č. 25/2019. Starostka
navrhla zrušit zmíněné usnesení a nechat odhlasovat nové. V principu se schvaluje to stejné, ale znění
se zpřesňuje pro účely další administrace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje zrušit usnesení č. 25/2019
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Zastupitelstvo navrhuje schválit veřejnoprávní smlouvu s Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1,
Železný Brod, IČ: 00262633 o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích, agendy
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Městem Železný Brod a Obcí
Radčice

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno.

5) JSDH Radčice – technické vybavení jednotky
V minulých letech obecní jednotka nevyčerpala rozpočtované prostředky v plné výši na opravu
hasičského auta, byť k drobným opravám došlo (a bude docházet). Zástupci jednotky již v minulosti
zmínili možnost dovybavení přenosným plovoucím čerpadlem. V rámci ZO téma bylo diskutováno.
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Člen ZO potvrdil, že v okolí jsme v podstatě jediná obec, která toto čerpadlo nemá, o praktičnosti
nemluvě. Vzhledem k faktu, že ZO si jednotku udržet chce, byl dán návrh plovoucí čerpadlo pro
obecní hasičskou jednotku pořídit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zakoupení plovoucího čerpadla pro obecní JSDH.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 31/2019 bylo schváleno.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2018
ZO bylo s předstihem informováno o stavu závěrečného účtu, který byl vyvěšen na úřední desce. Dne
11. března proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 na obecním úřadu.
Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2018 bez výhrad
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 32/2019 bylo schváleno.

7) Závěrečný účet za rok 2018
Z0 bylo seznámeno s účetní závěrkou.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit Z0 bylo seznámeno s účetní závěrkou.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 33/2019 bylo schváleno.
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8) Výstavba veřejného osvětlení – schválení zhotovitele
Z0 bylo seznámeno o průběhu poptávkového řízení na zhotovitele Etapy I výstavby veřejného
osvětlení. Do stanoveného termínu 25.5 2019 v 17:00 hodin byly na obecní úřad e-mailem doručeny
dvě nabídky na zhotovení. A to od společnosti TFnet, s.r.o a MAZEPA s.r.o. Starostka a místostarostka
se do konání veřejného ZO dne 10.5. s oběma zpracovateli sešly,aby prodiskutovaly odhadovaný
průběh prací, jejich technické vybavení a možnosti. ZO bylo informováno, že bylo poptáno celkem pět
firem. Bližší informace k průběhu je možno získat v době otevřených dveří na OÚ obce po domluvě.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit nabídku ve výši 1 420 136,56 Kč (cena s DPH) od společnost TFnet s.r.o., IČ: 254
71 996, se sídlem Masarykova 203, 468 22 Železný Brod
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
ZO navrhuje schválit společnost TFnet s.r.o.,IČ: 254 71 996, se sídlem Masarykova 203, 468 22 Železný
Brod jako zhotovitele Etapy I výstavby veřejného osvětlení
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 34/2019 bylo schváleno.

9) Různé

ZO bere na vědomí:
1.technické a administrativní detaily týkající se Etapy I výstavby veřejného osvětlení
2. přípravy na volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. a 25.5.
10) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva je předběžně stanoven na 19.7.2019 od 17:00 hodin.
17. května 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Bc. Aneta Šmídová
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6. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 10. května 2019

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

29/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva
30/2019 1. ruší usnesení č. 25/2019
2. schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný
Brod, IČ: 00262633 o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích, agendy
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Městem
Železný Brod a Obcí Radčice
31/2019 schvaluje zakoupení plovoucího čerpadla pro obecní JSDH
32/2019 schvaluje hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2018 bez výhrad
33/2019 schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018
34/2019 1. schvaluje nabídku ve výši 1 420 136,56 Kč (cena s DPH) od společnost TFnet s.r.o.,
IČ: 254 71 996, se sídlem Masarykova 203, 468 22 Železný Brod
2. schvaluje společnost TFnet s.r.o.,IČ: 254 71 996, se sídlem Masarykova 203, 468 22
Železný Brod jako zhotovitele Etapy I výstavby veřejného osvětlení

Starostka:
Vyvěšeno: 19. května 2019
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