22. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 29. prosince 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: 0
Navržený program:
1. Zahájení.
2. Schválení program.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Nebytové prostory – prodloužení nájemní smlouvy.
5. Rozpočet na rok 2021
6. Finanční dar místním spolkům
7. Různé.
8. Diskuze.

1) Zahájení
22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:10 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání ZO v navrženém znění.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 102/2020 bylo schváleno.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu byli určeni Jolana Ondráčková a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
starostka.

4) Nebytové prostory – prodloužení nájemní smlouvy
Starostka informovala o písemné žádosti doručené do kanceláře obecního úřadu. V návaznosti na
usnesení 82/2020 týkající se schválení pronájmu nebytových prostor v suterénu obecní budovy č.p.
100 na dobu určitou (31.12.2020), ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy do 30.4.2021, jak je
uvedeno v žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit prodloužení nájemní smlouvy v nebytových prostorách
v suterénu obecní budovy č.p. 100 na období 1.1.2021 – 30.4.2021.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 103/2020 bylo schváleno.

5) Rozpočet na rok 2021
Návrh obecního rozpočtu byl vyvěšen dne 14.12.2020. ZO se sešlo k pracovní přípravě dne
20.11.2020. Starostka pak dále s účetní obce zpracovávala podklady k následnému vyvěšení. Byla
posuzována dosavadní činnost ZO, výše přijaté krajské dotace, průběh prací na ZO a návaznost na
strategický plán obce. ZO se shodlo, že rozpočet bude zpracován jako vyrovnaný a tak, jak byl navržen
na úřední desce. V rozpočtu se počítá s postupným poklesem investic do výstavby veřejného
osvětlení. Tímto směrem nejsou v tuto chvíli otevřené dotační žádosti. Aktuální etapa 2 výstavby byla
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položena současně s rekonstrukcí krajské silnice vedoucí obcí. Obec má hotový pasport, tedy
v průběhu roku proběhne osazení hlavních větví novým osvětlením na stávající sloupy. ZO počítá
s investicí do projektu obecní budovy pohostinství (č.p. 100) a výstavby krytého stání na komunální
odpad vč. kamerového systému. ZO počítá s drobnými opravami budov a obecních cest a podporou
komunitního života (obecní knihovna, podpora spolků a kulturních akcí).

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný, kdy výše rozpočtových příjmů činí
2 511 300 Kč a rozpočtových výdajů 2 511 300 Kč.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 104/2020 bylo schváleno.

9) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Průběh doby adventní v obci.

2)

Nakládání s komunálním odpadem – občané vkládají odpad do špatných pytlů (situaci si
záměrně ulehčují a zneužívají systém vůči ostatním občanům, kteří respektují tento nastavený
systém). ZO děkuje zaměstnanci obce za úsilí, které vynakládá vůči těmto nezodpovědným
jedincům a pomáhá tak udržovat stanoviště upravené a uklizené.

3)

Složený obrus z krajské silnice v prostranství, kde se pálí čarodějnice. Tento obrus je obecní,
byl získán od společnosti Strabag. Je určen na obecní komunikace. Není zde volně uložen pro
využití občanům.

4)

Vyhrocenou situaci, kdy místní občané slovně napadali zaměstnance společnosti Strabag při
odstraňování poškozených stromů vedoucích jako součást výměry a stavby krajské silnice. ZO
konstatuje, že při sázení se tleská, ale i likvidace má svá odůvodnění. V tomto případě
bezpečnost občanů, projíždějících vozidel a zcela nový povrch komunikace vč. nově
vybudovaného sloupoví v rámci výstavby veřejného osvětlení. Je potřeba si uvědomit, že
v současné situaci, kdy jsou rozpočty upraveny a/nebo zastaveny, si obec Radčice prošla v roce
2020 výraznou změnou, kdy po téměř 40 letech byla kompletně rekonstruována silnice, která
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je hlavním tahem obcí a svým způsobem obec pomáhá reprezentovat. Současně probíhající
výstavba veřejného osvětlení obec opět posunula kupředu v rámci své infrastruktury.

8) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 29.1.2021 v 17:30 hodin.

7. ledna 2021 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Ing. Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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22. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 29. prosince 2020

USNESENÍ

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

102/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva v navrženém znění.
103/2020 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v nebytových prostorách v suterénu obecní
budovy č.p. 100 na období 1.1.2021 – 30.4.2021.
104/2020 schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný, kdy výše rozpočtových příjmů činí
2 511 300 Kč a rozpočtových výdajů 2 511 300 Kč.

Starostka:

Vyvěšeno: 8. ledna 2021
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