
Zápis č. 5/2013 
 

ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 20.6.2013, které se konalo v kanceláři OÚ od 19.00 hod 

Přítomni členové : pan Václav Janík ,  Tomáš Janík,  Jiří Fanta,  Hana  Vokálová, Ing. Plicková 

Omluveni: Ing. Zbyněk Mazura, pan Sodoma, pan Věříš 

Další přítomní : paní Jehličková, pan Auersvald 

Celkem  5  členů ZO. 

     Starosta přivítal přítomné a zjistil, že na dnešním zasedání je přítomna většina členů ZO, a proto je 

zasedání usnášení schopné. Ověřovatele zápisu stanovil  p. Janíka a p. Plickovou 

Program jednání  :    

 1 ) Schválení programu 

 2) Informace o místní povodni 

 3) Rozpočtové op. 4, pověření starosty 

 4) Žádost nájemců KD  

 5) Úprava dom. řádu v čp. 20 

 6) Příspěvek mysliveckému sdružení 

 7) žádost o přidělení bytu v DBS 

 8) Různé 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1) Program dnešního zasedání, schválení zápisu z min. schůze 

     Starosta navrhl  program dnešního jednání. Program byl schválen .  Zápis byl podepsán 

ověřovateli a schválen. 

 

Hlasování :  5 – pro   0 – proti  0 – zdržel se 

U s n e s e n í   č. 36 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání . 

2) Informace o místní povodni 

     V úvodní části programu si vzal slovo pan St. Auersvald, který zhodnotil průběh místní 

povodně, která postihla naší obec 2. června 2013. Ocenil pomoc místních občanů a členů 

hasičského sboru a upozornil na špatný stav koryta náhona, který protéká přes obec. Zvláště 

co se týká zabahnění a různých dřevin.  Starosta informoval, že vodní toky v kat. obce mají 

celkem tři správce a to Lesy ČR, Povodí Labe, Poz. úřad. Zatím bylo zahájeno jednání se 

správcem Lesy ČR, který spravuje náhon přes Brodek a byla ze strany tohoto správce 

přislíbena náprava. Jelikož ovšem musí jít vše úředním postupem, tak jak v našich krajích 

bývá zvykem musí být nejdříve zpracován projekt, určeno uložiště sedimentu, musí 

proběhnout výběrové řízení na dodavatelskou firmu atd…   Pak teprve mohou být zahájeny 

konkrétní práce, což může být až příští rok. Starosta slíbil ,  že zahájí jednání i s dalším 

správcem, což je Povodí Labe, který spravuje náhon od Cihelny a upozornil, že přes to, že 

v minulosti zaslal několik stížností k nápravě nedošlo. Z další diskuse vyplynulo, že by bylo 

vhodné, aby obec zajistila vyřezání dřevin a posekání trávy. Pan Tomáš Janík upozornil, že 

největší zábrany v korytě potoka jsou různé lávky a ploty, na kterých se zachytává tráva a 

větve a brání průtoku vody.  

  Dále pan Auersvald požadoval před plánovanou opravou silnice v této části obce zřídit 

plynovou přípojku na jejich straně ulice formou jakési odbočky z hlavního řádu, tak aby se 



v budoucnu pokud se někdo rozhodne pro plynovou přípojku nemusela tato nová silnice 

narušovat.  Starosta vysvětlil, že s technických důvodů toto není možné, protože každé 

plynové potrubí musí být z bezpečnostních důvodů  zakončeno v plynoměrovém domečku 

s odvzdušňovacím ventilem.  Nicméně slíbil, že toto znovu prověří. Co se týče nové silnice 

starosta informoval o plánované opravě, která byla odložena, protože se nevědělo zda bude 

možnost získat dotaci od Krajského úřadu. Jak bylo avizováno Krajským úřadem o výši 

finančních prostředků v tomto programu bude rozhodnuto v červnu. Jelikož Krajský úřad 

z finančních prostředků, které byly v minulosti OU přidělovány za současného vedení 

prohospodařil, není možné tuto dotaci dostat. Protože obec je schopna tuto opravu vozovky 

financovat z vlastních prostředků starosta navrhl o tomto jednat na příštím zasedání za účasti 

všech členů ZO.  

3) Rozpočtové opatření č.4, pověření starosty 

Ing. Plicková předložila ZO rozpočtové opatření č. 4.  

Hlasování :   5 pro   0- zdržel                 0- proti   

U s n e s e n í   č. 37 : ZO po projednání souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

         Dále navrhla pověřit  starostu obce pravomocí k provádění rozpočtových opatření.  

Znění pravomoci pro starostu je v příloze č. 1 k tomuto zápisu. 

Hlasování : 5 pro   0- zdržel    0- proti  

U s n e s e n í   č. 38:  ZO po projednání souhlasí a na základě ustanovení §84, odst. 4 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů delegovalo 

pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření , tak 

jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.  

4) Žádost nájemců KD 

     Starosta předložil žádost současných nájemců KD o povolení k dalšímu pronájmu 

některých prostor – jako byt, prodejna. Jelikož 4 členové byli pro a 1 proti, což není potřebná 

nadpoloviční většina pro schválení této žádosti, bylo jednání o tomto bodu odloženo na příští 

zasedání.  

 

5) Úprava domovního řádu v DBS 

     Starosta informoval o možnosti úpravy Domovního řádu a to ohledně chovu drobného 

zvířectva jako psi a kočky, který již schválený domovní řád zakazuje. Jak se ukázalo 

v konkrétním případě nájemnice paní Schánělové .  Není toto jednoduchá záležitost. Názor 

většiny členů ZO, že je třeba toto řešit individuálně dle potřeby.  

 

6) Příspěvek mysliveckému sdružení 

     Starosta navrhl přispět Mysliveckému sdružení Pole Radovesnice II na rekonstrukci 

sociálního zařízení v myslivecké chatě v Lipci a to formou nákupu stavebního materiálu ve 

výši 5 000,- Kč.  

Hlasování :   5-pro  0- proti   0- zdržel se 

U s n e s e n í č. 39 :   ZO souhlasí s příspěvkem mysliveckému sdružení.  

 

 

7) Žádost o přidělení bytu v DBS 

    Starosta předložil žádost paní Schejbalové a paní Riecké o přidělení bytu v DBS. Žádosti 

byly projednány a schváleny s tím, že paní Riecká není z naší obce,  bude s ní uzavřena 

smlouva na 2 roky s jednoletou výpovědní lhůtou.  

Hlasování : 5 pro   0-proti   0- zdržel se 



U s n e s e n í  č. 40 :   ZO souhlasí a schvaluje žádosti paní Schejbalové a paní Riecké. 

 

 

 

8) Různé 

V diskusi vystoupil pan Fanta, který informoval, že zábava v Kovaříku proběhla bez závad a 

prostor byl po skončení zábavy celý uklizen.  Dále pan Fanta upozornil na setrvalý stav 

prostoru Mrštník,  kam se v poslední době někteří občané naučili vyvážet rostlinný a jiný 

odpad a navrhuje, aby byl pravidelně hlášen rozhlasem zákaz skládky v této lokalitě 

s možností udělení pokuty.  Dále navrhl za místní sbor dobrovolných hasičů, aby obec 

zakoupila jak pro potřebu tohoto spolku, tak obce, či další organizaci elektrocentrálu, která 

by sloužila i v krizových situacích, jako byla např. letošní povodeň. Pan Tomáš Janík navrhl,že 

by bylo lépe zakoupit benzínové kalové čerpadlo a nebo podobnou techniku.  Starosta 

konstatoval, že by bylo třeba, aby se členové hasičského sboru poradili co bude 

nejvýhodnější a na příštím zasedání předložili konkrétní prospekt s cenovou nabídkou.  

Schůze dále pokračovala drobnými připomínkami. 

 

Schůze skončila ve 20.45 hod 

 

 

 

Při psaní tohoto zápisu se dostavil na OÚ pan Stanislav Auersvald a přinesl sepsaný návrh 

opatření na řešení popovodňové situace. Tento návrh je přiložen k zápisu jako samostatná 

příloha č. 2. ( k nahlédnutí na OÚ) 

 

 

 

 

Ověřovatel :       Ověřovatel : 

 

 

 

Václav Janík – starosta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Příloha č. 1 k zápisu 5/2013 

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 

 

V souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o  obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů,  pověřuje zastupitelstvo obce Radovesnice II příkazce operace (starostu) 

částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními 

zastupitelstva. 

Starosta je oprávněn: 

1. provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje 
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 
celkových příjmů a výdajů  

 

2. použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných 
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu  

 

3. provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a § na straně výdajů  
z důvodu objektivně působících  skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu (navýšení 
příp. ponížení výdajů již rozpočtovaných) 

 

Změny rozpočtu, popsané v odst. 2 a 3, mohou být provedeny       

                                        maximálně do výše 200 000 Kč,       na každé rozpočtové opatření. 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 

v případech: 

 

1. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je 
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady 

 

2. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 

 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 

rozpočtového opatření starostou a jeho stručné odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat 

ústně). 

 

Starosta bude rozpočtová opatření dávat písemnou formou na vědomí finančnímu výboru, 

účetní a budou očíslovány. 


