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Zápis z jednání zastupitelstva č. 17/20 ze dne 8.12.2020
(zkráceno)
1. Přítomni: Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jan Filip, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek
Chocholáč, Mgr. Jolana Tulisová. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Kateřina Hodulíková, jako ověřovatelé Jan Filip a Jaroslav
Neubauer.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
4. Projednání směny pozemků – pozemek parc. č. 129/100 o výměře 297 m2, orná půda, v k.ú.
Radešín nad Bobrůvkou, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Vysočinu na LV 1, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 129/16 v k.ú. v k.ú. Radešín nad
Bobrůvkou o výměře 275 m2, orná půda, oddělený z pozemku parc. č. 129/9 v k.ú. Radešín nad
Bobrůvkou zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočino na LV
109, dle geometrického plánu č. 204-218/2020, PGP-1150/2020-714, ve vlastnictví Ing. Lubomíra
Klimeše.
Starosta k této směně doplnil, že se jedná o výměnu pozemků, díky níž obec získá pozemek pro
výstavbu zpomalovací šikany na silnici od Bobrové, který je navržený v dopravní koncepci obce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o směně pozemku.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
5. Projednání vypořádání námitek a připomínek k ÚP Radešín
Starosta informoval přítomné občany a zastupitele, že se k návrhu územního plánu sešlo celkem
18 námitek a 8 připomínek. Byl vypracován návrh vypořádání námitek, který je velice obsáhlý,
zastupitelé měli možnost se s námitkami a jejich vypořádáním seznámít dopředu. 20 námitkám či
připomínkám bylo vyhověno plně nebo částečně, 7 námitkám nebylo vyhověno. Starosta poté
přednesl krátké shrnutí jednotlivých připomínek a jejich návrhu vypořádání. Dále starosta seznámil
přítomné s dalším postupem: návrh vypořádání námitek bude zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě po dobu 1 měsíce, poté bude následovat veřejné
projednání. K vypořádání námitek a připomínek bude možné opět podat námitky či připomínky.
Poté proběhla diskuze věcná i méně věcná s přítomnými k vypořádání jednotlivých připomínek a
námitek.
Poté starosta vyzval zastupitele k hlasování o návrhu vypořádání námitek a připomínek k ÚP
Radešín. Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 4 hlasy; Proti: 1; Zdrželi se: 1
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Zápis z jednání zastupitelstva č. 18/20 ze dne 15.12.2020
(zkráceno)
1. Přítomni: Ing. Kateřina Hodulíková, Zdeňka Benešová, Jan Filip, Jaroslav Neubauer, Ing. Radek
Chocholáč, Mgr. Jolana Tulisová. Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Jolana Tulisová, jako ověřovatelé Zdeňka Benešová a Jaroslav
Neubauer.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Navrhl přidat bod
8. – projednání přesunu části kontejnerů zpět na autobusovou zastávku.
4. Projednání pronájmu pozemku–parc. č. 156/11, zahrada, o výměře 1.543 m2, nacházející se v
katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou, obec Radešín, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, a který je ve
vlastnictví obce.
Starosta shrnul, že záměr pronajmout pozemek visel na úřední desce obce Radešín od 9.11.2020
a zájemci se mohli přihlásit do 24.11.2020. OÚ Radešín obdržel jednu žádost o pronájem tohoto
pozemku, a to od Barbory Tulisové, bytem Radešín 34. Starosta proto navrhl pronajmout pozemek
právě této žadatelce a vyzval zastupitele k hlasování o pronájmu pozemku.
Jolana Tulisová ohlásila možný střet zájmů.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 4 hlasy; Proti: 0; Zdrželi se: 1
5. Projednání obecně závazné vyhlášky 3/2020 o místním poplatku z pobytu
Starosta informoval přítomné občany a zastupitele o novele zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, kterou schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a podle které může
být poplatek z pobytu s účinností od 1.1.2021 až 50,-Kč/osobu/den. Starosta navrhl částku 35,- Kč,
což je stejně jako nyní 70% z maximální možné částky. Poté dostali příležitost se k tomuto bodu
vyjádřit přítomní manželé Škorpíkovi – majitelé a provozovatelé hotelu Radešín. Po vyslechnutí
jejich argumentace se zastupitelé dohodli vyjít jim vstříc a shodli se na návrhu 30,-Kč/os/den.
Starosta vyzval k hlasování o tomto návrhu.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
6. Projednání kalkulace vodného a stočného a ceníku na rok 2021
Starosta seznámil zastupitele s dokumentem Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a
stočné na kalendářní rok 2021. Náklady na vodné se odhadují na 236.081,- Kč, reálná cena za
kubík pitné vody 47,22 Kč. Náklady na odpadní vody se odhadují na 282.427,-Kč, reálná cena za
jeden kubík 65,68 Kč. Starosta přečetl návrh ceníku na rok 2021:
Vodné
Odběratel A (trvalý
pobyt v Radešíně)
Odběratel B

Pevná složka (kč)
500,-

Cena za 1m3 (kč)
25,-

Dotace obce (kč)
15,22

500,-

40,22

0
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Stočné
Odběratel A
Odběratel B

Pevná složka (kč)
500,500,-

Cena za 1m3 (kč)
35,60,1

Dotace obce (kč)
25,1
0

Starosta vyzval k hlasování o tomto návrhu.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Provozovatel kanalizace bude obec až do doby předání kanalizace do SVK Žďársko.
7. Projednání rozpočtu na rok 2021
Kateřina Hodulíková seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2021. Předpokládají se příjmy ve
výši 2.105.959,- Kč, výdaje ve výši 2.712.004. V těchto výdajích je zahrnuta mimo jiné i investice na
stavbu nového chodníku a na další opravy vodovodu a kanalizace. V příjmech nejsou zahrnuty
plánované dotace. Příjmy jsou vzhledem k pandemii koronaviru naplánovány velice opatrně a uvážlivě,
výrazně nižší než v předchozích letech. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji bude pokryt z peněz
uspořených v předchozích letech, které má obec na účtech. Starosta vyzval k hlasování o návrhu
rozpočtu.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
8. Projednání přesunu části kontejnerů zpět na autobusovou zastávku
Dle svého slibu daného na minulé schůzi zastupitelstva starosta navrhl projednat přesun části
kontejnerů na tříděný odpad zpět na autobusovou zastávku z důvodu velké vzdálenosti kontejnerového
hnízda od bydliště občanů, bydlících na horním konci Radešína. Tento návrh se u ostatních zastupitelů
neshledal s pochopením. Důvody proti opětnému přesunu: 1) nyní je zastávka upravená, pěkná, je tam
pořádek 2) pokud by na zastávce zůstala menší část kontejnerů, nezvaní návštěvníci by opět zneužívali
odpadový systém obce a při snížené kapacitě by se pytle s odpadem hromadily kolem přeplněných
kontejnerů 3) převážná většina občanů má auto a vozí odpad autem, těch pár metrů už tedy nehraje
takovou roli 4) starší obyvatelky obecní bytovky to mají nyní blíž a nemusí chodit po frekventované
silnici bez chodníku 5) za měsíc říjen jsme zaplatili za svoz separovaného odpadu 4.253,-Kč. Za měsíc
listopad, kdy již fungovalo nové kontejnerové hnízdo, jen 2.081,-Kč.
Po diskuzi místostarostka vyzvala k hlasování o návrhu, aby všechny kontejnery zůstaly na novém
místě.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 4 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1
9. Různé
Kateřina Hodulíková seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními číslo 6, 7 a 8.
Zastupitelé vzali tato rozpočtová opatření na vědomí.
Paní Benešová pochválila zastupitele za úpravu křižovatky na Podolí – tato úprava je hodnocena velice
kladně i řidiči z okolních obcí. Starosta poděkoval Jolaně Tulisové za zajištění realizace.
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Tříkrálová sbírka 2021
19.1.2021 byla uzavřena Tříkrálová sbírka pro dárce, kteří přispěli do kasičky na OÚ.
Celkem bylo vybráno 4.650 Kč.
Výtěžek ze sbírky byl odeslán na charitativní účely.
Stále je ještě možnost přispívat bankovním převodem. Více detailů naleznete na oficiálních stránkách
Tříkrálové sbírky.
Všem dárcům děkujeme.

Aktualizace informací o přerušení dodávek elektrické energie
E.ON Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Přerušení dodávky bude 14.1.2021
od 07.30 do 15.30, 26.1.2021 od 07.30 do 15.30, 28.1.2021 od 07.30 do 15.30, 2.2.2021 od 07.30 do
15.30 a 11.2.2021 od 07.30 do 15.30.
Více detailů naleznete na webových stránkách obce (www.obecradesin.cz).

Informace k vybírání poplatků za odpady, psy, vodné a stočné
Vážení občané, z důvodu eliminace rizika šíření nákazy Covid-19 preferujeme v co největší míře
využívání bezhotovostní platby na účet obce.
Chtěli bychom Vás tedy poprosit o zaslání plateb poplatků za odpady, psy, vodné a stočné. Známky na
popelnice poté každému dodáme.
Po odečtu vodoměru budou zaslány faktury.
Pokud někdo raději požaduje zaplacení hotovostí, platby budeme vybírat v úřední hodiny ve dnech 19.
a 26.1.2021.
Děkujeme za pochopení.

Pro místní občany bylo otevřeno kluziště na tenisových kurtech.
Srdečně zveme všechny na bruslení.

