
Zápis č. 11/2013 
 

Ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 3.12.2013, které se konalo v kanceláři OÚ od 19.00 hod 

Přítomni členové : pan Václav Janík ,  Tomáš Janík,  Jiří Fanta,  pan Věříš,  Ing. Zbyněk Mazura ,  Hana  

Vokálová, Ing. Plicková 

Omluveni:  Sodoma Viktor 

Další přítomní :  p. Špinková – účetní obce 

Celkem  7  členů ZO. 

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

zasedání usnášení schopné. Před zahájením zasedání se omluvil všem přítomným za průběh 

minulého nedokončeného zasedání. Prohlásil, že toto se již nebude opakovat i kdyby se měl obrátit 

na Policii ČR a účastníka zasedání, který ruší průběh schůze, měl nechat vyvést. 

 Ověřovatele zápisu stanovil  p. Janíka a p. Věříše 

Program jednání :    

 1 ) Schválení programu 

 2) Rozpočtový výhled 

 3) Rozpočet MŠ 

 4) Návrh rozpočtu obce 

 5) Rozpočtové opatření č. 8 

 6) Přihlášky do DPS 

 7) Úprava stodoly bývalé truhlárny 

 8) Žádost o proplacení cestovného 

 9) Připomínka od p. Auersvalda 

 10) Různé - informace 

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 :  7 – pro   0 – proti  0 – zdržel se 

U s n e s e n í   č. 69 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání . 

 

2) Rozpočtový výhled 

     Starosta předložil ZO rozpočtový výhled na roky 2014-2018. Po krátké diskusi, byl 

rozpočtový výhled schválen. 

 

Hlasování: 6- pro    0- proti                  1- zdržel se 

U s n e s e n í   č. 70: ZO po projednání schvaluje a souhlasí s rozpočtovým výhledem na roky 

2014-2018. 



 

3) Rozpočet MŠ 

     Starosta předložil návrh rozpočtu MŠ na rok 2014, který zpracovala ředitelka MŠ paní 

Fillová. Příspěvek obce na neinvestiční náklady MŠ je 185 000,-Kč. ZO tento příspěvek 

schválilo. 

 

Hlasování: 7- pro   0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í č. 71: ZO souhlasí a schvaluje rozpočet MŠ ve výši 185 000,-Kč na rok 2014. 

 

4) Návrh rozpočtu obce 

     Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2014 a začal ZO seznamovat s jednotlivými 

paragrafy. Jelikož v některých bodech někteří členové považovali vysvětlení ze strany starosty 

za nedostatečné, starosta požádal paní účetní, aby se dostavila na zasedání, což se stalo. Dále 

některé paragrafy vysvětlovala paní účetní. Po skončení dotazů dal starosta hlasovat o 

návrhu rozpočtu.  

 

Hlasování : 7- pro   0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 72:  ZO  po projednání schvaluje návrh rozpočtu v podobě, v jaké byl 

předložen. Návrh rozpočtu bude vyvěšen po dobu 15 dnů na el. a úřední desce 

obce. Pokud k tomuto rozpočtu nebude ze stran občanů připomínek, bude 

schválen na příštím zasedání ZO.  

 

5) Rozpočtové opatření č. 8 

Účetní obce přednesla ZO rozpočtové opatření č. 8, které bylo potřeba udělat z běžného 

chodu obce. 

 

Hlasování: 6-pro   0-proti    1-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 73: ZO po projednání souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 

 

 

 

6) Přihlášky do DPS 

    Starosta předložil přihlášku pana Svobody ze Žiželic a paní Zálabské z Lipce a snažil se 

popsat důvody žádostí. Nakonec doporučil v pořadníku upřednostnit paní Zálabskou a to 

z důvodu věku a zdravotního stavu.  

ZO vzalo na vědomí. 

 

7) Úprava stodoly –bývalá truhlárna na sklad a garáž 

     Starosta navrhl ZO, aby se stodola bývalé truhlárny, která je nyní využívána pro skladování 

zbytku materiálu, upravila minimálními náklady na garáže pro obecní techniku, sklad nářadí a 

materiálu a jednoduché sociální zázemí pro zaměstnance obce. Jelikož je stodola v dobrém 

stavebním stavu včetně střechy a zatepleného stropu, úprava by spočívala pouze ve 

zhotovení 3ks vrat ze zahrady a jednoduché elektroinstalace. Předpokládané náklady by 

nepřesáhly 100 tis. Kč. Dále upozornil, že dosud nikdo nenavrhl pro tuto budovu žádné jiné 

využití.  

 

               Hlasování :      5- pro    0-proti    2-zdržel se 

               U s n e s e n í  č. 74: Záměr na úpravu stodol byl schválen nadpoloviční většinou. 



 

8) Žádost o proplacení cestovného 

     Starosta předložil žádost paní Šašmové o proplacení cestovních nákladů na rozvoz plakátů 

na akci vánoční mini trhy  při příležitosti otevření Betlému.  

 

Hlasování :  5- pro    2- proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í č. 75:  ZO souhlasí s proplacením cestovních nákladů ve výši 250,-Kč.  

 

9) Přípomínka od p. Auersvalda 

     Starosta předložil dopis od pana Stanislava Auersvalda, ve kterém požaduje před 

rekonstrukcí vozovky v jejich ulici provést některé drobné stavební úpravy ohledně 

kanalizace atd.  

ZO po projednání vzalo na vědomí. 

 

10) Různé  

a) Starosta informoval o stavu výkupu parcel. 

ZO vzalo na vědomí. 

b) Dále starosta informoval o provedené kontrole Českou školní inspekcí v MŠ na podnět 

OU. Při této kontrole se zjistilo, že  v MŠ byly neoprávněně čerpány mzdové prostředky, 

které poskytuje Krajský úřad ve značné výši na docházku fiktivních žáků. Jelikož starosta 

zatím nemá v ruce oficiální znění zápisu a paní ředitelka se odvolala proti závěru 

kontroly,  o dalším postupu starosta rozhodne až po konečném vyjádření KÚ.  

c) Pan Fanta vystoupil s připomínkou, která se týkala psaní zápisu ze zasedání ZO, který 

pořizuje starosta. Kritizoval, že zápis není úplný, a že sporné body vyznějí vždy ve 

prospěch starosty. Pan Fanta dále prohlásil, že takovéto zápisy nebude podepisovat. 

Starosta řekl, že zápis obsahuje vše podstatné včetně hlasování usnesení atd. a nemůže si 

slovo od slova pamatovat průběh půl hodinové hádky.  

d) Starosta požádal pana Fantu, aby neovlivňoval termín pořádání akce Loučení 

s prázdninami, kterou pořádají Radovesnické maminky. Toto pan Fanta veřejně popřel. 

Jelikož nebyly další dotazy a připomínky, starosta zasedání ukončil. 

 

Schůze skončila ve 21.30hod 

 

 

Ověřovatel:       Ověřovatel: 

 

 

Václav Janík – starosta 


