OBEC RADEŠÍN

Radešín č.p.58
p.Bobrová
PSČ 592 55
IČO 00599727

Zápis z jednání zastupitelstva č. 6/19 ze dne 28.5.2019 (19:00-20:15)
konané v zasedací místnosti obecního úřadu
1. Přítomni:
Ing. Kateřina Hodulíková
X
Zdeňka Benešová
X
Jan Filip
X
Jaroslav Neubauer
X
Ing. Radek Chocholáč
X
Mgr. Jolana Tulisová
X
(Vysvětlivky: X – přítomen, -- nepřítomen, O – omluven)
Hosté: občané Radešína a vlastníci nemovitostí v obci Radešín
Zastupitelstvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
2. Jako zapisovatel byla určena Jolana Tulisová, jako ověřovatelé Jaroslav Neubauer a Jan Filip.
3. Předsedající (starosta obce) přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prezence
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Schválení účetní závěrky za rok 2018
Seznámení s úpravou rozpočtu č.2/2019
Projednání OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Projednání ceníku vodného a stočného, který vejde v platnost 1.7.2019
Projednání plánu finanční obnovy vodovodu a kanalizace, stanovení výše ročního příspěvku
Projednání OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
Projednání nového dopravního značení v obci
Projednání zvýšení nájemného v obecní bytovce, které vstoupí v platnost 1.7.2019
Projednání požadavku SDH na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Různé
Diskuse

Starosta navrhl odstranění bodu 8 a 9 z programu, neboť obecní úřad doposud neobdržel vyjádření
MV k této vyhlášce. Dále navrhl odstranění bodu 13 z důvodu změny postupu v této záležitosti.
Nikdo nevznesl žádné námitky a upravený program byl jednomyslně odsouhlasen.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
5. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2018
Starosta seznámil přítomné s jednotlivými body návrhu Závěrečného účtu obce Radešín za rok
2018 a zároveň se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radešín za rok 2018, která
je nedílnou součástí návrhu. Poté navrhnul schválit návrh závěrečného účtu s výrokem bez výhrad.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26/6/19 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Ing. Hodulíková seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Radešín za rok 2018. Starosta
navrhnul schválit účetní závěrku bez výhrad.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27/6/19 bylo schváleno. O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je
součástí výpisu usnesení ze zasedání zastupitelstva.
7. Seznámení s úpravou rozpočtu č.2/2019
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2/2019. Zastupitelé vzali toto rozpočtové
opatření na vědomí.
8. Projednání OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
Tento bod vyřazen z programu zasedání.
9. Projednání ceníku vodného a stočného, který vejde v platnost 1.7.2019
Tento bod vyřazen z programu zasedání.
10. Projednání plánu finanční obnovy vodovodu a kanalizace, stanovení výše ročního příspěvku
Starosta vysvětlil přítomným nutnost existence plánu finanční obnovy vodovodu a kanalizace.
Uvedl, že s přihlédnutím k technickému stavu a stáří systému byla Ing. Kučerou vypočtena částka
321.000,- Kč /rok. Vzhledem k omezenému rozpočtu obce starosta navrhnul výši ročního příspěvku
na tento účel 50.000,- Kč/rok.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28/6/19 bylo schváleno.
11.

Projednání OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Starosta seznámil přítomné s návrhem vyhlášky.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 2 hlasy; Proti: 3; Zdrželi se: 1
Usnesení nebylo schváleno.
12. Projednání nového dopravního značení v obci
Starosta seznámil přítomné s plánem nového dopravního značení v obci. V okolí hasičky a podél
rybníku bude osazeno 5 značek se zákazem zastavení, které zabrání parkování na trávě a na
obecních pozemcích.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 29/6/19 bylo schváleno.
13. Projednání zvýšení nájemného v obecní bytovce, které vstoupí v platnost 1.7.2019
Tento bod vyřazen z programu zasedání.
14.

Projednání požadavku SDH na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Starosta podrobně vysvětlil problematiku, tzn. předpokládanou cenu rekonstrukce (2.537.500,-Kč)
výši dotace (2.114.583,-Kč), výši předpokládané finanční spoluúčasti obce včetně položek, které
nelze řešit z dotačního titulu (cca 600.000,-Kč), podmínky udělení dotace, možná rizika, závěry
z jednání se starostou a velitelem hasičů ohledně spolupráce při vyřizování dotace a popř.
finanční spoluúčasti hasičů. Velitel hasičů doplnil další informace. Proběhla diskuse přítomných
občanů. Starosta nakonec navrhnul hlasovat o záměru podat žádost o dotaci.

Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1
Usnesení č. 30/6/19 bylo schváleno.
15.

Různé
a) Starosta informoval, že 25.5.2019 byla provedena kontrola systému pro evidenci a
vybírání poplatků z ubytovací kapacity a rekreačního a lázeňského poplatku na
Balónovém hotelu. Byly zjištěny nedostatky, nejspíše softwarová chyba. Na odstranění
problému, analýze příčin a nápravy Ing. Škorpík intenzivně pracuje s výrobcem
softwaru. Starosta je pravidelně informován. Pro zjištění nedostatků pomohly bližší
znalosti prostředí o počtu parkujících aut.
b) Starosta informoval o jednání s vodoprávním úřadem ohledně ČOV, které proběhne
dne 14.6.2019 v Radešíně.
c) Starosta informoval o udělení dotace na opravu silnice. Její realizace je naplánovaná
na červenec – srpen 2019.

16.

Diskuse
a) Starosta připomněl zítřejší veřejnou schůzi na téma územní plán obce a dopravní
koncepce obce a pozval přítomné občany na toto informační setkání.

b) Proběhla diskuse s občany na téma zvyšování poplatků za vodu a stočné. Starosta
vysvětlil důvody zvýšení a pozval občany na červnové jednání zastupitelstva obce, kde
se bude tato problematika podrobně řešit.

.

Zapsala: Mgr. Jolana Tulisová, dne 1.6.2019

…………………….

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Neubauer

….........................

Jan Filip

….........................

Starosta: Ing. Radek Chocholáč

….........................

Místostarostka: Mgr. Jolana Tulisová

…………………….

