31. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 14.ledna 2022

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama
5. Bc. Aneta Kvapilová
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Aktuality v nově zaváděném systému odpadového hospodářství.
5. Různé
6. Diskuze

1) Zahájení
31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:30. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Místostarostka seznámila přítomné s navrženým programem a program byl doplněn o další bod.
Upravený program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
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3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Aktuality v nově zaváděném systému odpadového hospodářství.
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2022
6. Různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání v upraveném znění.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.1/2022 bylo schváleno

3) Určení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu jsou určeny Mgr.Dagmar Havlová a Ing. Jolana Ondráčková, zapisovatelkou
byla určena místostarostka.

4) Aktuality v nově zaváděném systému odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním děním v rámci odpadového hospodářství. Podnětem
k znovuotevření této diskuze byly odlišné ceny jednotlivých územních celků v rámci regionu a různý
výklad schválených vyhlášek. Starostka seznámila zastupitelstvo s detaily rozhovorů s dalšími starosty
a jejich způsoby řešení situace. Snaha byla především nastavit systém tak, aby byla dodržena vyhláška
a byly co nejlépe využity její možnosti v novém systému odpadového hospodářství. Na druhé straně
bylo potřeba zvážit případný negativní dopad celého systému na třídění druhotných surovin.
Princip, kdy je dané průměrné množství odpadu, produkované každým občanem, je zaváděn zcela
nově. Na jedné straně tak poukazuje na domácnosti, kde je produkováno nadprůměrné množství
směsného odpadu a kde by tak bylo vhodné odpad více třídit. Pokud ovšem toto číslo nastavíme
v jeho státem povoleném maximu (60 litrů/osoba/měsíc) a podle tohoto maxima musí být nastavena
svozová nádoba, znevýhodňujeme tak domácnosti, kde je odpad tříděn maximálně pečlivě.
Po diskuzi se tak zastupitelstvo rozhodlo snížit minimální množství litrů produkované jedním
člověkem měsíčně s dosavadních 60ti litrů ( OZV č.2/2021) na 48 litrů/člověk/měsíc.
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit změnu množství produkce směsného komunálního odpadu z 60 L/osoba/měsíc
na 48 L/osoba/měsíc
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 2/2021 bylo schváleno.

5) Obecně závazná vyhláška č.1/2022
Na základě konzultace z dozorujícím orgánem, jakým způsobem lze zasáhnout změnou do již existující
vyhlášky o odpadech, jež nabyla k 1.1.2022 účinnosti, navrhuje starostka obce schválit Obecně
závaznou vyhlášku č.1/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2022
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.3/2022 bylo schváleno.
Text vyhlášky je přílohou č.1 tohoto zápisu

6 ) Různé
ZO bere na vědomí písemný podnět na změnu územního plánu.
ZO bere na vědomí informaci o nebezpečí náledí v důsledku špatně řešeného svodu vody ze střechy a
bude tuto situaci dále řešit s majitelem nemovitosti.
7) Diskuze
Konání dalšího ZO bude dojednáno v rámci měsíce února .
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22.1. 2022 zapsala: Barbora Skrbková.

Ověřovatelé:

Mgr.Dagmar Havlová

Ing. Jolana Ondráčková
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31. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 14. ledna 2022

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

1/2022 schvaluje program jednání v upraveném znění.
2/2022 schvaluje změnu množství produkce směsného komunálního odpadu z 60 L/osoba/měsíc na
48 L /osoba/měsíc.
3/2022 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022.

Starostka:
Vyvěšeno: 23.1.2022
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