Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 26. března 2015
Přítomni:
- Ing. Jana Fichtnerová
- Mgr. Dagmar Havlová
- Ing. Vratislav Ondráček
- Dušan Ruža
- Barbora Skrbková
Zástupci veřejnosti:

0

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Gordic – moduly
Vyhláška o odpadech
Náplň práce výborů
Poplatky 2015 - oprava
Žádost o prodej pozemku 2134/1
Diskuze

Zahájení
7. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice zahájil v 19:00 po přivítání přítomných
starosta obce. Podle prezenční listiny bylo přítomno celkem 5 členů 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, a navrhl doplnit o projednání ukončení inventury
obecního majetku.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Gordic – moduly
Vyhláška o odpadech
Náplň práce výborů

7) Poplatky 2015 - oprava
8) Žádost o prodej pozemku 2134/1
9) Ukončení inventury obecního majetku
10) Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce v upraveném
znění
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/2015
V předkládané změně rozpočtu jsou upraveny výdaje ve formě vrácení přebytku dotací za
volby v loňském roce a dále se převádí do příjmů poslední část zaplacených hřbitovních
poplatků na roky 2011 – 2015 – viz Příloha č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Gordic – moduly
Vzhledem k tomu, že Obec Radčice má pouze 1 licenci na účetní software Gordic, kterou
využívá účetní Iva Nollová, bylo přistoupeno k oslovení dodavatele s poptávkou po druhé
licenci tohoto účetního programu. V nabídce společnosti Gordic jsou pak další rozšíření
programu, tzv. moduly, které lze take dokoupit. Starosta navrhl k licenci na účetnictví dokoupit
modul na evidenci obyvatel, který by usnadnil práci s přepisem sestav, které v současnosti
obec dostává z databází Ministerstva vnitra. Dále byl ještě poptán modul na evidenci majetku,
evidenci hrobových míst, kniha došlých a poslaných faktur. Poslední dva jmenované moduly
nebudou na základě vyjádření paní účetní pořizovány. Evidence majetku a evidence
hrobových míst bude na ukázku nainstalována na 30 dní zdarma jako demo. Zastupitelstvo
obce potom rozhodlo o pořízení 2. licence na účetnictví a pořízení modulu evidence obyvatel
s tím, že evidence obyvatel se zkušebně koupí zatím na 1 rok. Celkové roční náklady navíc
by neměly přesáhnout 6 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 2. licence účetního programu Gordic a zakoupení
modulu evidence obyvatel zkušebně na 1 rok
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Vyhláška o odpadech
Starosta zastupitelstvo obce informoval o postupu prací na přípravě vyhlášky o odpadech.
Zejména bylo akcentováno rozdělení odpadů na jednotlivé separovatelné složky odpadů
a skutečný rozsah třídění prováděný v obci. Starosta do příštího zastupitelstva obce předloží
vyhlášku ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na vyhlášce o odpadech
a ukládá starostovi předložit na dalším zastupitelstvu obce vyhlášku ke schválení
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Náplň práce výborů
Zastupitelstvo obce projednalo po diskuzi na minulém zastupitelstvu definitivní verzi náplně
práce výborů – kontrolního a finančního. Bylo přistoupeno k redukované variantě dle zákona
o obcích s tím, že zprávu budou výbory podávat 2 x ročně, vždy v červnu a prosinci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje náplň práce kontrolního a finančního výboru v navrženém znění
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Poplatky 2015 – oprava
Poplatky na rok 2015 byly schváleny usnesením č. 22/14 ze dne 11.12.2014 - poplatek
za odpady, poplatek za psa a hřbitovní poplatek na období 2015 – 2019 byly navrženy
ve stávající výši dle platných vyhlášek. Poplatek za odpad 500,- Kč na osobu přihlášenou
k trvalému pobytu v obci, 500,- Kč za rekreační objekt. Poplatek za psa 100,- Kč za každého
jednotlivého psa. Hřbitovní poplatek byl díky administrativní chybě schválen předčasně.
Správně by měl být vybírán na období let 2016 – 2020, tedy až příští rok. Již vybrané

poplatky budou převedeny do dalšího období. V případě, že někdo bude požadovat
vrácení poplatku, bude tak učiněno na základě písemné žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
1) revokuje usnesení č. 22/14 ze dne o výši poplatků na rok 2015
2) schvaluje výši poplatků na rok 2015
- poplatek za odpad: 500,- Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci,
500,- Kč za rekreační objekt,
- poplatek za psa: 100,- Kč za každého jednotlivého psa,
3) ukládá vrácení hřbitovního poplatku poplatníkům pouze na základě písemné žádosti
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Žádost o prodej pozemku 2134/1
Dne 19.03.2015 byla Obci Radčice doručena žádost společnosti BIO TOP, s.r.o.. Nemanická
440/14, 370 20 České Budějovice, IČ 26114224, o koupi pozemku ve vlastnictví obce. Jedná
se o pozemek p. č. 2134/5 v katastrálním území Radčice nacházející se podél cesty
do Haratiny a to přibližně v její polovině pod domem p. Františka Kurfirsta mladšího.
Důvodem žádosti je vlastnictví přilehlého pozemku 2134/1 společností BIO TOP, s.r.o.,
a snaha o zcelení těchto pozemků. Vzhledem k neurčitosti žádosti ve smyslu budoucího
využití pozemku bylo rozhodnuto záměr prodeje pozemku p. č. 2134/5 neschválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2134/5 v katastrálním území
Radčice
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Ukončení inventury obecního majetku
Zastupitelstvo obce bylo starostou obce informováno o ukončení inventury obecního majetku
ke dni 31. 1. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení inventury obecního majetku ke dni
31. 1. 2015

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
Diskuse
V diskuzi byl zmíněn projekt „Ukliďme Česko“, který je plánován na sobotu 18. 4. od 14 hod.
Další informace v průběhu měsíce dubna na webových stránkách obce, Facebooku
a plakátech.
Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Zapsal: Ing. Vratislav Ondráček

Ověřovatelé:

Ing Jana Fichtnerová

Barbora Skrbková

Místostarostka:

Mgr. Dagmar Havlová

Starosta:

Ing. Vratislav Ondráček

