OBEC RADEŠÍN

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

Zápis z jednání zastupitelstva č. 18/20 ze dne 15.12.2020 (19:00-20:30)
konaného v zasedací místnosti obecního úřadu
1. Přítomni:
Ing. Kateřina Hodulíková
X
Zdeňka Benešová
X
Jan Filip
_
Jaroslav Neubauer
X
Ing. Radek Chocholáč
X
Mgr. Jolana Tulisová
X
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.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezence
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
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
Projednání obecně závazné vyhlášky 3/2020 o místním poplatku z pobytu
Projednání kalkulace vodného a stočného a ceníku na rok 2021
Projednání rozpočtu na rok 2021
Projednání přesunu části kontejnerů zpět na autobusovou zastávku
Různé

Starosta vyzval zastupitele k hlasování o programu.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
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
Usnesení 75/18/20:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem 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, paní Barboře Tulisové, bytem Radešín 34, za
podmínek definovaných v Pravidlech pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Radešín.
Zastupitelstvo opravňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.
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
Usnesení 76/18/20:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku 3/2020 o místním poplatku z pobytu.
Sazba poplatku činí za osobu a den 30,- Kč. Tato OZV nabývá účinnosti 1.1.2021.

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

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
Usnesení 77/18/20:
Zastupitelstvo schvaluje ceník vodného a stočného na rok 2021.
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.
Starosta vyzval k hlasování o návrhu rozpočtu.
Zastupitelé hlasovali takto:
Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení 78/18/20:
Zastupitelstvo schvaluje předložený rozpočet na rok 2021.
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
Usnesení 79/18/20:

Zastupitelstvo schvaluje ponechání všech kontejnerů na nově vybudovaném kontejnerovém
hnízdě na Pastvisku.
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.

Starosta poté poděkoval zastupitelům za účast a ukončil zasedání přibližně ve 20:30 hodin.
Zapsala: Jolana Tulisová, dne 17.12.2020
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Neubauer, Zdeňka Benešová
Starosta: Ing. Radek Chocholáč
Místostarostka: Mgr. Jolana Tulisová

