19. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 8. října 2020

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

1.

Zahájení.

2.

Schválení program.

3.

Určení ověřovatelů zápisu.

4.

Rozpočtové opatření 2/2020

5.

Pachtovací smlouvy

6.

Řád veřejného pohřebiště.

7.

Různé.

8.

Diskuze.

1) Zahájení
19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:35 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a doplnila bod, který navrhla ke schválení.
1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání ZO v upraveném znění.

Schválený program
1. Zahájení.
2. Schválení program.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Rozpočtové opatření 2/2020
5. Pachtovací smlouvy
6. Směnná smlouva
7. Různé.
8. Diskuze.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 88/2020 bylo schváleno.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Aneta Kvapilová, zapisovatelkou byla určena
starostka.

4) Rozpočtové opatření 2/2020
Rozpočtová úprava 2/2020 bude přílohou 1 toho zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se navyšují příjmy o
348 500 Kč na celkových 2 805 100 Kč a navýšení výdajů o 348 500 Kč na celkových 2 777 607 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 89/2020 bylo schváleno.
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5) Pachtovací smlouvy

Starostka seznámila ZO o svém jednání s jednatelem nedaleké farmy Zemědělská farma Jílové s.r.o. o
nastavení pachtovací smlouvy, která bude zakotvovat výčet obecních pozemků a cenový návrh na
obhospodařovávání pozemků farmou. Tak jak to dosud nebylo sjednáno. Jednatel farmy na obecní
úřad doručil návrh smlouvy. Starostka navrhla prostudovat navržený obsah vč. všech uvedených
pozemkových parcel přes zimní sezónu. Starostka se předběžně dohodla s jednatelem, že umožní
setkání s majiteli okolních parcel, kde farma taktéž hospodaří, aby se mohli setkat v obecních
prostorách a projednat tak možnosti uzavření pachtovních smluv či se informovat.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje vzít na vědomí návrh pachtovací smlouvy se Zemědělskou farmou Jílové s.r.o., IČ: 477
81 068, Podolská 114/3, 147 00 Praha 4.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 90/2020 bylo schváleno.

6) Směnná smlouva
Na jednání ZO dne 27.8.2020 usnesením 86/2020 ZO schválilo záměr směny obecní pozemkové
parcely par.č. 2257. Zápis obsahuje detailní zdůvodnění. ZO obdrželo návrh směnné smlouvy, se
kterým souhlasí.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit směnnou smlouvu na základě usnesení 86/2020.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 91/2020 bylo schváleno.

7) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Informace k probíhající rekonstrukci krajské silnice, účast starostky na kontrolních dnech,
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změny v projektové dokumentaci, návrhy dopravního značení.
2)

Protokol o kontrole provedené Hasičským záchranným sborem LK v součinnosti s ORP
Železný Brod o krizovém řízení. Kontrola proběhla dne 17.9.2020. Výsledkem je, že obec plní
úkoly uvedené v krizovém zákoně, nestanovují se žádná nápravná opatření.

3)
4)

Plánování druhého ročníku Bylinkového semináře pro veřejnost (listopad).
Hydrogeologický průzkum, který proběhne v průběhu měsíce října na obecním hřbitově.
Tento průzkum je nedílnou součástí schvalování Řádu veřejného pohřebiště. Obec dosud
takovýto průzkum neměla zpracován.

8) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce října.

18. října 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Barbora Skrbková

Aneta Kvapilová
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19. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 8. října 2020

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

88/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva v upraveném znění.
89/2020 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se navyšují příjmy o 348 500 Kč na
celkových 2 805 100 Kč a navýšení výdajů o 348 500 Kč na celkových 2 777 607 Kč.
90/2020 bere na vědomí návrh pachtovací smlouvy se Zemědělskou farmou Jílové s.r.o., IČ:
477 81 068, Podolská 114/3, 147 00 Praha 4.
91/2020 schvaluje uzavření směnné smlouvy dle usnesení 86/2020.

Starostka:

Vyvěšeno: 18. října 2020
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