27. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 25.června 2021

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama-omluven
5. Bc. Aneta Šmídová
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Návrh závěrečného účtu za rok 2020
5. Kontrola hospodaření za rok 2020
6. Aktualizace webových stránek
7. Různé
8. Diskuze

1) Zahájení
27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:45. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem, program byl schválen beze změny.
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3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byly určeny Ing.Jolana Ondráčková a Bc.Aneta Kvapilová, zapisovatelkou byla
určena místostarostka.

4) Závěrečný účet za rok 2020

ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit účetní závěrku.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2020
ZO bylo s předstihemm informováno o stavu závěrečného účtu, který byl vyvěšen na úřední desce.
S ohledem na vývoj pandemie covid-19 v České republice a s přihlédnutím k nařízení vlády ČR
probíhal přezkum hospodaření za rok 2020 dálkově a to od 18.5.2021 do 2.6.2021.
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2020 je k nahlédnutí po dohodě na Obecním úřadě
Radčice.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2020 bez výhrad.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno.
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6) Aktualizace webových stránek
Z důvodu potřeby modernizace webových stránek obce, tak aby splňovaly legislativní podmínky a
zlepšila se také jejich dostupnost a přehlednost při připojení z mobilního telefonu,tabletu atd, se
zastupitelstvo obce Radčice rozhodlo využít nabídky firmy Antee s.r.o..
Jedná se o českou technologickou a poradenskou společnost, poskytující komplexní internetové
služby. Výhodou pro obec je skutečnost, že firma nadále celý systém pravidelně aktualizuje a sleduje i
další legislativní požadavky, které je pak schopna do obsahu stránek v souladu se zákonem doplňovat.
Pro obec naší velikosti bude dostačující základní nabídka s případnou možností archivace původních
stránek a rozpočet na tvorbu stránek tak nepřesáhne 30 000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit investici do výše 30 000,-Kč na vytvoření nových webových stránek pro obec
Radčice.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.
7) Diskuze
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zaslání žádosti o přezkum hospodaření za rok 2021 do
30.06.2021.
ZO bere na vědomí pochvalu vyjádřenou Krajským úřadem pro p.Ivu Nollovou za precizní zpracování
účetnictví pro obec Radčice.
ZO bere na vědomí zakoupení pojezd. sekačky a křovinořezu pro údržbu obecní zeleně.
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva byl prozatím stanoven na 23. července 2021 od 17:30.
3.července 2021 zapsala: Barbora Skrbková
Ověřovatelé:
Ing.Jolana Ondráčková

Bc.Aneta Kvapilová
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27. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 25.června 2021

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

18/2021 schvaluje účetní závěrku za rok 2020
19/2021 schvaluje hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2020
20/2021 schvaluje investici do výše 30 000,-Kč na vytvoření nových webových stránek pro obec
Radčice.

Starostka:
Vyvěšeno: 4.července 2021

4

