2. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 23. listopadu 2018

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

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová úprava 02/2018
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
5. Návrh směnné smlouvy mezi obcí a majitelem soukromé parcely
6. Odměny zaměstnanců obce a členů výborů
7. Různé
8. Diskuze
1) Zahájení
2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:05. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné. Starostka uvítala přítomné zástupce veřejnosti.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Aneta Šmídová, zapisovatelkou byla určena
starostka.
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3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a doplnila bod o zimní údržbě s informací o
ústním jednání s dodavatelem zimní údržby. A dále navrhla přesunout bod s rozpočtem na další ZO.

Program
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Zimní údržba
5. Rozpočtová úprava 02/2018
6. Návrh směnné smlouvy mezi obcí a majitelem soukromé parcely
7. Odměny zaměstnanců obce a členů výborů
8. Volba členů výborů
9. Různé
10. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno.

4) Zimní údržba
Starostka seznámila přítomné (vč. zástupců veřejnosti) s detaily jednání s dodavatelem zimní údržby,
který zažádal o navýšení hodinové sazby za zimní údržbu (v návaznosti na předchozí usnesení č.
59/2018). Starostka si udělala krátký průzkum u nových starostů v okolních obcí a jejich jednání
ohledně zimní údržby. Bylo konstatováno, že navýšení hodinové sazby o 50 Kč je akceptovatelné.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zvýšení hodinové sazby na 750 Kč/hodina bez DPH od 1. 12.
2018 a pověřit starostku k zajištění sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou DM Bagry – Daniel
Mládek, Plavy 152. IČ: 72758236.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno.

V této části starostka po dohodě s přítomnou veřejností a zastupiteli přešla k cca 90 min diskuzi na
různá témata vč. řešení možné vysprávky části obecní cesty (ostatní komunikace) v kú Radčice,
p.č.2265. Bod je obsažen v části „Různé“. Jednání ZO pokračovalo poté dle programu.

5) Rozpočtová úprava
ZO bylo dopředu seznámeno v rámci přípravné schůzky o detailech Rozpočtové úpravy 02/2018, která
bude Přílohou 1 toho zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se navyšují příjmy o
282 000 Kč na celkových 2 407 000 Kč a navýšení výdajů o 282 000 Kč na celkových 2 445 000 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno

6) Návrh směnné smlouvy mezi obcí a majitelem soukromé parcely
ZO tímto bodem programu navazuje na přechozí řízení a odložená jednání programu usnesením č. 50/2018 a
57/2018, kdy chyběly dostatečné podklady. Majitel parcely si zafinancoval vytyčení pozemkových parcel.
Zastupitelstvo po prostudování geometrického plánu souhlasí s jeho navržením. Obec touto směnou rozšíří do
výlučného vlastnictví část pozemkové parcely č. 2254 vedené jako plocha/ostatní komunikace a novým
vytyčením hranic tak zajistí srovnání hranic a možnost průjezdu. Důvodem směnné smlouvy tedy je změna
vlastnických vztahů a jiných údajů katastru nemovitosti tak, aby nově vytvořený pozemek p.č. 2254 v
katastrálním území Radčice byl evidován ve vlastnictví obce a s druhem pozemku odpovídající skutečnosti.
V této situaci však vznikla nerovnováha pro obec ve výměře 83 m2. Směňující a obec se touto smlouvou
dohodli na doplatku 30,- Kč za 1 m2 . Cena byla konzultována s realitní kanceláří a zeměměřickým inženýrem.
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Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit geometrický plán č. 267-061/2018
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
2. ZO navrhuje schválit doplatek vzniklého rozdílu výměr 83 m2 za 30 Kč za 1 m2
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

3. ZO navrhuje schválit návrh směnné smlouvy
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno

7) Odměny zaměstnanců obce a členů výborů

Po přípravných jednáních ZO navrhuje schválit odměny zaměstnancům obce a členům výborů, které
jsou Přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit navržené odměny zaměstnancům obce a členům výborů

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno

8) Volba členů výborů
Po návrzích, vyjednávání a diskuzích s jednotlivci, starostka a místostarostka seznámily ZO
s navrženými jmény členů.
Finanční výbor – Ing. Jana Fichtnerová, Šárka Hanková
Kontrolní výbor – Tomáš Fichtner, Lenka Vondráčková
Výbor pro výstavbu a životní prostředí – František Kurfirst ml., Dušan Ruža, Miroslav Dudáš, Vratislav
Ondráček
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje zvolit navržené členy jednotlivých výborů.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno

9) Různé
ZO bere na vědomí:
1) havarijní stav obecní cesty (vedené jako ostatní komunikace) v kú Radčice, p.č.2265 a nutnost
vysprávek
2) realizaci dotačního programu v knihovně VISK3 2018 na inovaci knihovního systému a vybavení,
která jde z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury
3) kulturní akce plánované pro období adventu – Rozsvícení vánočního stromku a dětské dílničky,
Mikuláše v sokolovně a první ročník vánočních trhů
4) komunikaci starostky s MV ohledně aktuálních vyhlášek na odpadové hospodářství a možnost
navržení změny poplatkového systému a systému shromažďování v obci

10. Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bylo stanoveno na úterý 18. prosince 2018 v 17:30
hodin.
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:10 hod.
2. prosince 2018 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Bc. Aneta Šmídová

5

2. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 23. listopadu 2018

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

10/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném zněn
11/2018 schvaluje zvýšení hodinové sazby na 750 Kč/hodina bez DPH od 1. 12. 2018 a pověřuje
starostku obce k zajištění sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo s DM Bagry – Daniel Mládek,
Plavy 152 IČ: 72758236
12/2018 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se navyšují příjmy o 282 000 Kč na
celkových 2 407 000 Kč a navýšení výdajů o 282 000 Kč na celkových 2 445 000 Kč
13/2018 1. schvaluje geometrický plán č. 267-061/2018
2. schvaluje doplatek vzniklého rozdílu výměr 83 m2 za 30 Kč za 1 m2
3. schvaluje návrh směnné smlouvy mezi obcí a majitelem soukromé parcely
14/2018 schvaluje navržené odměny zaměstnanců a členů výborů
15/2018 schvaluje navržené členy jednotlivých výborů

Starostka:
Vyvěšeno: 4. prosince 2018
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Příloha č. 2.

Odměny zaměstnanců obce a členů výborů

Od 1.12.2018 (částky jsou uváděny před zdaněním)

Účetní služby

9 000 Kč /měsíc

Člen výboru

85 Kč /měsíc

Od 1. 1. 2019

Správa stanoviště komunálního odpadu a třídících nádob
(smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou)

2 000 Kč /měsíc

Knihovnice a členka kulturní komise
(smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou)

1 500 Kč /měsíc

Kulturní komise – členka (péče o jubilea občanů)

3 000 Kč /rok

Správa veřejného osvětlení

1 000 Kč/měsíc

Správa webu

5 000 Kč/rok
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