13. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 20. prosince 2019

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
5. Omluven: Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 1
Navržený program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020.
5. Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radčice.
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad na území obce Radčice.
7. Žádost o umožnění přístupu přes obecní pozemek par.č.2080/1
8. Různé
9. Diskuze

1) Zahájení
13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:10. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
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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 nutnosti zařadit
rozpočtové opatření, které nechala opětovně zpracovat, dále navrhla zařadit do programu schválení
finančních příspěvků na činnost pro místní spolky pro další kalendářní rok (tak jako bylo do programu
zařazeno v roce předchozím), vč. zahájení inventarizace obecního majetku.

Navržený program v upraveném znění:

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Rozpočtové opatření 3/2019

5.

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

6.

Zahájení inventarizace

7.

Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radčice.

8.

Schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad na území obce Radčice.

9.

Žádost o umožnění přístupu přes obecní pozemek par.č.2080/1

10. Finanční dary místním spolkům na činnost pro kalendářní rok 2020.
11. Různé
12. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 57/2019 bylo schváleno.
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4) Rozpočtové opatření 3/2019
Rozpočtová úprava 03/2019 bude přílohou 1 toho zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se navyšují příjmy o
252 400 Kč na celkových 3 140 400 Kč a navýšení výdajů o 126 000 Kč na celkových 4 469 097 Kč.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 58/2019 bylo schváleno.

5) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

ZO se po diskuzi rozhodlo schválit navržený rozpočet na rok 2020 tak, jak byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Výše rozpočtových příjmů činí 2 340 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 358 000 Kč. Rozpočet je schodkový.
V rozpočtu se obecně počítá s pokračující údržbou veřejného osvětlení, navýšení finančních příspěvků místním
spolkům, s prostředky na údržbu, opravy a pravděpodobným zahájením financování projektové dokumentace k
obecní budově č.p. 100 (místní pohostinství), aby se v rámci strategického plánu obce stanovil další postup
celkového konceptu této budovy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočet na rok 2020 jako schodkový, kdy výše rozpočtových
příjmů činí 2 340 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 358 000 Kč.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 59/2019 bylo schváleno.

6) Zahájení inventarizace
Starostka seznámila nové členy zastupitelstva o chystaném průběhu inventarizace obecního majetku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje zahájit inventarizace obecního majetku.
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4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno.

7) Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radčice

ZO konstatuje, že z dlouhodobého hlediska bylo potřeba revidovat obecní závazné vyhlášky
(OZV), které se týkají jak celkového systému nakládání s komunálním odpadem, tak samotného
poplatku. Z dlouhodobého hlediska je nastavený obecní systém nevyhovující a obec systém vývozu
komunálního odpadu dotuje. Současný systém kombinace popelnicového sběru a stále přistaveného
velkoobjemového kontejneru na směsný komunální odpad není rovnoměrně nastavený pro občany a
v okolních obcích se nevyskytuje. Starostka je ve spojení s Ministerstvem vnitra ohledně znění
příslušných vyhlášek. Cílem je systém sjednotit, reflektovat legislativní změny pro 2020 a nastavit
poplatek dle aktuálních vývozových cen svozové společnosti.
Důležitou součástí je i vedení občanů k třídění domovního odpadu. Nové stanoviště u
hasičské zbrojnice je lépe přístupné, obec stále poskytuje pytle na tříděný odpad zdarma. Nově se s
účinností od 1. 1. 2020 zavádí povinnost zajištění sběrné nádoby pro odkládání jedlých olejů a tuků.
Tato nádoba bude umístěna spolu s ostatními na stanovišti pro třídění odpadu.
Občané, kteří nevlastní popelnici, si budou moci z nabídnutého ceníku objednat u obecního
úřadu velikost nádoby do 15. ledna 2020.
Obec zavádí přechodné období, kdy se občanům budou postupně objednávat popelnice a
přistavovat do domácností. Zároveň bude do konce ledna k dispozici velkoobjemový kontejner na
komunální odpad pod autobusovou zastávkou. Od měsíce února je očekáván plný přestup na pouze
popelnicový systém. Svozy popelnic budou i nadále 1x za 14 dnů (vždy v pátek). Komu nebude stačit
nádoba, může si nově u obecního úřadu zakoupit pytel na komunální odpad. Svozová trasa je krajská
komunikace III/2884 (hlavní silniční tah obcí), kdy svozové auto sbírá a vysypává nádoby umístěné
jednotlivě nebo ve shluku. Součástí sběru jsou i pytle na komunální odpad. Popelnice a pytle musí být
umístěny viditelně na svozové trase.
ZO nabádá občany, aby si řádně přečetli vyhlášky, sledovali obecní komunikaci vč. ceníků a v
případě individuálních dotazů se obrátili na vedení obce či kontaktovali členy zastupitelstva.
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Závěrem lze říci, že nově se bude vyžadovat poplatek za nemovitost (kdy bude možnost
výběru mezi popelnicí nebo pytlem na komunální odpad) a ne za občana, tak jako tomu bylo za
účinnosti předchozí místně závazné vyhlášky.
Občané, kteří popelnicový svoz již nyní využívají, si musí s nově vyhlášeným ceníkem ověřit,
zda jim jejich doposavad zvolený způsob vyhovuje a/nebo budou potřebovat změnit nádobu, snížit
jejich počet, apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit Obecně závaznou vyhlášku 01/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Radčice.

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 61/2019 bylo schváleno.

8) Schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad na území obce Radčice

ZO v lednu 2020 mění zásadním způsobem dosavadní systém sběru a svozu komunálního
odpadu. Přechází se pouze na popelnicový svoz a ruší se tak stálé přistavení velkoobjemového
kontejneru na komunální odpad. Občané (resp. nemovitosti, na které je systém vázán), kteří využívali
pouze kontejner, si musí v měsíci lednu vybrat, zda si objednají popelnici a nebo budou využívat
pytlový svoz komunálního odpadu. Více informací viz bod 7) tohoto zápisu a další komunikace, která
bude publikována od obecního úřadu.
S touto změnou se váže nová poplatková politika, kdy nový ceník odpovídá řádnému ceníku
vyhlášenému svozovou společností účinnému od 1.1.2020. Tento ceník bude uveřejněn spolu s
vyhláškou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit Obecně závaznou vyhlášku 02/2020 o poplatku za komunální
odpad na území obce Radčice.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 62/2019 bylo schváleno.

9) Žádost o umožnění přístupu přes obecní pozemek par. č. 2080/1
ZO obdrželo písemnou žádost o přístupu na soukromý pozemek par. č. 2068/2 (trvalý travní
porost) v k.ú. Radčice, který by se měl v budoucnu pravděpodobně stát stavební parcelou. Žádost se
týká využití přístupu přes obecní parcelu par.č. 2080/1 ( trvalý travní porost/prostor kolem hasičské
zbrojnice) a využití obecní cesty par. č. 2294/2 (ostatní komunikace), která není frekventovaně
používána, ale je v katastrální mapě zakreslena a v minulosti sloužila jako cesta pro pěší. Tato cesta
kopíruje pozemek podél prostoru hasičské zbrojnice a měla by tak umožnit přístup k výše zmíněnému
pozemku.
ZO se po delší diskuzi shodlo, že žádost potřebuje doplnění. Jelikož žadatelem je fyzická osoba,
která v tuto chvíli nemá oprávněný vztah k této parcele a ZO nebyla předložena plná moc k
zastupování vlastníka pozemku, lze tedy v této fázi pouze teoreticky diskutovat možnosti. ZO k
doplnění žádosti požaduje přesný zákres trasy budoucího přístupu k parcele par.č. 2068/2 v k.ú.
Radčice na katastrální mapě. ZO taktéž čeká na vyjádření Odboru pro územní plánování, kam byla
žádost taktéž směřována. ZO je taktéž připraveno vzniklou situaci diskutovat se Stavebním odborem.
ZO vítá jakékoliv stavební iniciativy v katastru obce, ale plánuje postupovat v souladu s legislativou a
metodikou ORP Železný Brod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odložit žádost o umožnění přístupu přes obecní parcelu par. č.2080/1 a
žádá doplnění.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 63/2019 bylo schváleno.
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10) Finanční dary místním spolkům na činnost pro kalendářní rok 2020
ZO navazuje na rozhodnutí z předchozího roku a potvrzuje svůj zájem podporovat místní spolky ve své
činnosti. Příspěvek na nadcházející kalendářní rok je navýšen o pět tisíc pro každý spolek.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90,
zastoupené Ing. Jiřím Kozlovským
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

2. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč Tělocvičné
jednotě Sokol Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80, zastoupené Petrem
Iwaniukem.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

3. .Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč Spolku
dobrovolných hasičů (SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem
Kurfirstem.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 64/2019 bylo schváleno.
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11) Různé
ZO bere na vědomí:
1) komunikaci starostky s Krajem ohledně rekonstrukce krajské silnice III/2884 vedoucí obcí.
2) 7.1.2020 v 15:00 schůzka ohledně vytyčování hranic pozemků podél obecní cesty par. č. 2270/1.
Cílem je zpřesnění hranic pozemků, aby se vyjasnily hranice v dolní části cesty a zlepšila se
průjezdnost a došlo k trvalému odstranění neustále umísťovaných kamenů podél cesty fyzickými
osobami, které může vést k poškození dopravního prostředku a potenciálnímu zranění.

12) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce ledna dne pokračující
inventarizace a časových možností zastupitelstva obce.

28. prosince 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Barbora Skrbková

Ing. Jolana Ondráčková
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13. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 20. prosince 2019

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

57/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
58/2019 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se navyšují příjmy o 252 400 Kč na
celkových 3 140 400 Kč a navyšují výdaje o 126 000 Kč na celkových 4 469 097 Kč.
59/2019 schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový, kdy výše rozpočtových příjmů činí
2 340 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 358 000 Kč.
60/2019 schvaluje zahájení inventarizace obecního majetku.
61/2019 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 01/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radčice.
62/2019 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 02/2020 o poplatku za komunální odpad na území
obce Radčice.
63/2019 odkládá Žádost o umožnění přístupu přes obecní pozemek par.č.2080/1 a žádá doplnění
64/2019 1. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90, zastoupené Ing. Jiřím
Kozlovským
2. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80, zastoupené Petrem
Iwaniukem
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3. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2020 ve výši 15 000 Kč Spolku dobrovolných hasičů
(SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem Kurfirstem

Starostka:
Vyvěšeno: 30. prosince 2019
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