Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 12. března 2015
Přítomni:
- Ing. Jana Fichtnerová
- Mgr. Dagmar Havlová
- Ing. Vratislav Ondráček
- Barbora Skrbková
Omluveni: Dušan Ruža
Zástupci veřejnosti:

0

Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Schválení programu
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP
Diskuze

Zahájení
6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice zahájil v 16:30 po přivítání přítomných
starosta obce. Podle prezenční listiny byli přítomni celkem 4 členové zastupitelstva, takže
zasedání zastupitelstva obce bylo usnášeníschopné.
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Ing. Jana Fichtnerová a Barbora Skrbková, zapisovatelem
byl určen Ing. Vratislav Ondráček.
Stanovení programu
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání, který byl v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP
Dne 13.2.2015 byla na obecní email doručena zpráva – výzva – od starostky obce Držkov
paní Jiřiny Volákové ke spoluúčasti na žádosti o dotaci na likvidaci biologicky rozložitelných
odpadů (BRKO) z domácností a veřejných ploch prostřednictvím nákupu kompostérů. Jedná

se o dotaci ze Státního fondu životního prostředí – Operační program životní prostředí – Osa
4 Odpady. Jde o dotaci 90 % a 10 % doplácí žadatel. Předběžně bylo dohodnuto, že pokud
se sejde dostatek žádostí – min. částka 500 000,- Kč – bude žádost podávat Město Železný
Brod v rámci spolupráce malých obcí s obcí s rozšířenou působností.
Po provedeném průzkumu v obci, ve středu 18.2.2015 starosta obce zasílá email paní
Volákové s přibližným počtem kompostérů o které by byl v Radčicích zájem. V pátek
27.2.2015 potom přichází zpráva od paní Volákové o nutnosti schválit v zastupitelstvu obce
souhlas s podáním žádosti o dotaci. Přichází také infromace o tom, že administrace bude stát
39 000,- Kč bez DPH a bude rozpočítána mezi zúčastněné obce – Železný Brod, Držkov,
Loužnice, Jílové u Držkova, Radčice a Vlastiboř. Mezitím probíhá komunikace s Mgr.
Martinem Řehákem z odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu
Železný Brod, který má na starosti koordinaci a přípravu dat pro podání žádosti. Dne 4.3.2015
byla přijata zpráva s žádostí o potvrzení počtu a objemu kompostérů – nakonec bylo po
diskuzi odepsáno 75 ks kompostérů o objemu 1000 l, což znamená celkovou spoluúčast obce
cca 38 000,- Kč. Konečná částka se může ještě změnit, neměla by však přesáhnout 50 000,Kč. V navrhu analýzy produkce odpadů v dotčených obcí, kterou zaslal Mgr. Řehák dne
9.3.2015 je konstatováno, že v Radčicích bioodpad prozatím končí na zahradních
kompostech a v jámách po těžbě břidlice. Bioodpad z veřejných prostranství je likvidován v
kontejneru na směsný komunální odpad, který je v obci dlouhodobě přistaven. Nákupem
kompostérů by mělo dojít postupně k omezení tohoto způsobu likvidace bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Operační programu
životní prostředí, LXIV výzvy, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady, žadatelem
o dotaci bude Město Železný Brod a obec Radčice se zavazuje k financování vlastního podílu
dotace.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Diskuse
Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Zapsal: Ing. Vratislav Ondráček
Ověřovatelé:
Ing. Jana Fichtnerová
Barbora Skrbková

Místostarostka:
Mgr. Dagmar Havlová

Starosta:
Ing. Vratislav Ondráček

