11. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 04. října 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. Přemístění stanoviště tříděného odpadu
5. Osázení obecního hřbitova
6. HlášeníRozhlasu.cz – zasmluvnění služeb
7. REMA – ekologické nakládání s vyřazeným elektro zařízením – zasmluvnění služeb
8. Různé
9. Diskuze

1) Zahájení
11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
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2) Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Jolana Ondráčková, zapisovatelkou byla
určena starostka.

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a informovala ZO o žádosti místní Tělocvičné
jednoty Sokol Radčice.

Navržený program v upraveném znění:

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Přemístění stanoviště tříděného odpadu

5.

Osázení obecního hřbitova

6.

HlášeníRozhlasu.cz – zasmluvnění služeb

7.

REMA – ekologické nakládání s vyřazeným elektro zařízením – zasmluvnění služeb

8.

T. J. Sokol Radčice – finanční příspěvek

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. 46/2019 bylo schváleno.

4) Přemístění stanoviště tříděného odpadu
ZO již několikrát diskutovalo téma nevhodného umístění stanoviště pro tříděný komunální odpad,
kde se taktéž nachází kontejner pro směsný komunální odpad. Prostor pod místní obecní budovou
č.p. 100 (místní pohostinství) a autobusovou zastávkou není z dlouhodobého hlediska vhodný.
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Umístění ve svahu činí velký problém svozové společnosti v zimních měsících, kdy je počasí nepříznivé
z důvodu sněhu, ledu a terén se pro těžké auto stává nesjízdným. Starostka tuto záležitost již
několikrát v minulosti konzultovala se zástupcem svozové společnosti, kdy se opakovaně řešil
nevyvezený tříděný odpad. Zástupci obce ani svozové společnosti nemohou nutit řidiče svozového
auta, aby svažitý terén zkusil sjet.
Opakovaně se stalo, že odpad byl přes měsíc nevyvezen. V zimní sezoně 2018 dokonce
svozové auto mělo problém vrátit se na úroveň obecní autobusové zastávky, tj. na krajskou
komunikaci. Dalším důvodem k zamyšlení vhodnosti umístění je obecní prostranství jako takové.
Cílem tohoto místa je občasné shromažďování občanů pro společenské akce typu pálení čarodějnic,
opékání po akci Ukliďme Česko, místní pouť nebo akce pro děti jako dílnička první pomoci. Pod
autobusovou zastávkou již několik let roste obecní lípa, která postupně získává na objemu i
estetickému významu. Zde umístěné lavičky mají sloužit veřejnosti k posezení. Celkový dojem však
narušuje kontejner, třídící klece a nádoby, nehledě na množství koček, které se v té oblasti vyskytují,
protože je láká odpad.
Z praktického hlediska se ZO přiklonilo k rozhodnutí toto stanoviště odpadu přemístit, tak aby
bylo sjízdné pro svozovou společnosti, lépe přístupné pro občany, kteří odpad přiváží autem či jiným
dopravním prostředkem. ZO si váží zájmu lidí o životní protředí a třídění domovního odpadu. Plánem
je i nadále občanům poskytovat pytle na tříděný odpad zdarma a zároveň kultivovat shromažďovací
stanoviště vybudováním hrazení a zastřešením v dalším roce. První fází je přemístění klecí a nádob na
tříděný odpad, v druhé fázi se ZO bude zabývat nad svozovou politikou směsného odpadu vč.
rozhodnutí přemístění z podzastávky a pozdějšího zrušení kontejneru na velkoobjemový odpad.
Starostka a místostarostka mají na 17.10 naplánované setkání se zástupci svozové společnosti, aby
blíže prodiskutovali terén obce a možnosti obsluhy svozovým autem i mimo krajskou (hlavní tah obcí)
komunikaci. ZO plánuje přemístit stanoviště na tříděný odpad (klece a nádoby) na obecní parcelu
par.č. 2080/1 na prostranství k hasičskému domu (napravo od sjezdu z krajské komunikace) do
30.11.2019. Vše se bude koordinovat v návaznosti na objednaný svoz, obě místa budou opatřeny
cedulemi včas, aby občané byli informováni. Plán se taktéž vyhlásí obecním rozhlasem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje přemístění sběrného stanoviště na tříděný odpad na obecní parcelu
par. č. 2080/1 (prostranství u hasičského domu).
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5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 47/2019 bylo schváleno.
5) Osázení obecního hřbitova
ZO bylo informováno o komunikaci s arboristou, který v roce 2018 odstranil nevhodně vzrostlé
porosty na místním hřbitově a zároveň se věnuje výsadbě zeleně. Během jara a léta probíhalo řešení
návrhů, jakou zelení hřbitov osázet. Proběhla drobná anketa mezi občany,kde se vyjádřili převážně
starousedlíci a taktéž se přihlédlo k okolním hřbitovům. Cílem je hřbitov kultivovat, nicméně nenechat
zeleň do budoucna nevhodně přerůst. Po doporučení vhodné výsadby bylo odsouhlaseno vysadit
novou zeleň již tento rok. Místní hřbitov budou zdobit 4 kultivary lípy a keř rhododendronu dle
předložené nabídky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit výsadbu obecního hřbitova novou zelení.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 48/2019 bylo schváleno.

6)HlášeníRozhlasu.cz – zasmluvnění služeb
ZO bylo informováno o průběhu testovacího období této služby v období 1.7. – 30.9.2019 a míru
odezvy a přihlášených k odběru hlášení. Starostka konzultovala získanou metriku s dodavatelem
služby HlášeníRozhlasu.cz. Tato služba je občanům k dispozici na adrese
www.radcice.hlasenirozhlasu.cz. Ke službě je možno se přihlásit vyplněním papírového formuláře,
který je k dispozici v kanceláři obecního úřadu, na webu nebo je možno se přihlášit pomocí chytrého
telefonu a obsluhovat si službu sám. Starostka informovala o návrhu smlouvy vč. všech výhod této
služby z hlediska technického (oslovení skupiny občanů a přátel obce) vč. řešení zpracování osobních
údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit uzavření smlouvy služby HlášeníRozhlasu.cz se společností
URBITECH s.r.o., IČ: 04572106, se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 49/2019 bylo schváleno.
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7) REMA – ekologické nakládání s vyřazeným elektro zařízením – zasmluvnění služeb
ZO konstatovalo, že akce odvozu volně loženého elektrozařízení, která proběhla na jaře letošního
roku, byla úspěšná. Setkala se se zájmem občanů, odvezlo se téměř půl tuny elektroodpadu. Obec
tuto akci uspořádala, protože 2x ročně pravidelný svoz nebezpečného odpadu tradiční svozovou
společnosti, odvoz elektro odpadu již bohuže nenabízí. Vedení obce by tuto akci do budoucna rádo
zopakovalo. Starostka informovala, že společnost REMA zahájila realizaci projektu „Zelená obec, jehož
cílem je zabezpečovat flexibilní oddělený sběr elektroodpadu, zpětný odběr a bezplatný odvoz
použitého elektrozařízení a baterií, a to přímo z místa určení (provozovna, místo podnikání, sídlo).
Cílem je zajištění odborné recyklace. Vedení obce se chce aktivně podílet na projektu Zelená obec a
nabídnout tak občanům celoroční možnost sběru drobného elektrozařízení. Po uzavření smlouvy,
bude mít obec pro občany k dispozici sběrnou nádobu na tento druh odpadu,která bude umístěna
v místnosti místní autobusové zastávky. Bude určena ke sběru použitého drobného elektrozařízení
nebo baterií – drobné domácí spotřebiče, kancelářská technika, elektronika. Zájemci se mohou
informovat na adrese www.zelenaobec.cz. ZO bude občany informovat formou hlášení rozhlasu, až
bude sběrná nádoba umístěna.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit uzavření Smlouvy o zapojení se do projektu „Zelená obec“ se
společností REMA Systém, a.s., IČ: 64510263, se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 50/2019 bylo schváleno.

8) T.J. Sokol Radčice – finanční příspěvek
ZO v roce 2018 usnesením 61/2018 přispělo místní Tělocvičné jednotě Sokol Radčice výši 14 000 Kč na
provozní výdaje (energie,voda). Starostka po podané žádosti spolku upozornila ZO, že hospodářka
spolku řádně doložila vyúčtování za uplynulý rok. Zároveň bylo upozorněno, že tato částka se netýká
dotace na činnost spolku. Všechny spolky obdržely finanční dar na činnost rozhodnutím ZO
v předchozím kalendářním roce. Jelikož spolek v průběhu roku činnost vykazoval a samostatně si
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zažádal o krajskou dotaci a spolková cvičitelka získala dotaci z jiného zdroje a za budovou se začal
v průběhu léta budovat trávník a ohniště, ZO souhlasí s příspěvkem na vodu a energie.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit finanční dar Tělocvičné Jednotě Sokol Radčice, IČ: 60253291, se
sídlem Radčice 80, ve výši 14 000 Kč jako příspěvek na vodu a energie.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno

9) Různé
ZO bere na vědomí:

1. Kontrolu spalinových cest v obecních budovách, která proběhla v první polovině měsíce října.
2. Vysprávku a frézování komína v obecní budově č.p. 98 (Sportovní dům).
3. Stavební opravy komína na obecní budově č.p. 100 (pohostinství), které provedli zástupci SDH
Radčice.
4. Průběžné a dokončující práce na výstavbě veřejného osvětlení.
5. Akci slavnostního přestřižení pásky při rozsvícení nového úseku veřejného osvětlení. Datum bude
upřesněn dle dokončení výstavby.
6. Výši rozpočtu pro výstavbu Etapy 2 veřejného osvětlení, která byla součástí projektové
dokumentace v tuto chvíli realizované Etapy 1.
7. Seminář pro veřejnost na téma Kouzelné bylinky a jídlo jako lék plánovaný na 7.11. od 17.30.
8. Dne 7.11. nebudou úřední hodiny

6

6) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva je předběžně stanoven na pátek 8.11.2019 na 18:00
hodin.

13. října 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Ing. Jolana Ondráčková
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11. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 4. října 2019

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

46/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
47/2019 schvaluje přemístění sběrného stanoviště na tříděný odpad na obecní parcelu
par. č. 2080/1 (prostranství u hasičského domu)
48/2019 schvaluje výsadbu obecního hřbitova novou zelení
49/2019 schvaluje uzavření smlouvy služby HlášeníRozhlasu.cz se společností URBITECH s.r.o.,
IČ: 04572106, se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí
50/2019 schvaluje uzavření Smlouvy o zapojení se do projektu „Zelená obec“ se společností
REMA Systém, a.s., IČ: 64510263, se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4
51/2019 schvaluje finanční dar Tělocvičné Jednotě Sokol Radčice, IČ: 60253291, se sídlem
Radčice 80, ve výši 14 000 Kč jako příspěvek na vodu a energie

Starostka:
Vyvěšeno: 14. října 2019
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