
Zápis č. 2/2019 
 

Ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 28.2.2019, které se konalo v kanceláři OU od 19.00 hod 

Přítomni členové : p. Sodoma, Ing. Mazura, p. V. Janík,  p. T. Janík,  p. Věříš, p. Šolta, p. Robovský, p. Jirák 

Omluven: p. Hrubý 

Celkem  8 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 T  a  p. Věříše.  Zapisovatel paní I. Špinková. 

Program jednání  :   

1) Schválení programu 
2) Schválení smlouvy s OAD KOLÍN 
3) Příspěvek včelaři 
4) Účetní závěrka obce za rok 2018 
5) Inventarizační zpráva MŠ 2018 
6) Výsledek hospodaření MŠ 
7) Účetní závěrka MŠ 2018 
8) Závěrečný účet obce 2018 
9) Vodovod 
10) Drážka – sběrný dvůr TKO 
11) Pozemkové úpravy – PSZ Rozehnaly 
12) Různé 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        

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

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

ověřovateli a schválen. 

Hlasování :               8 – pro   0 – proti  0 – zdržel se 

U s n e s e n í   č. 8 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání. 

 

2) Schválení smlouvy s OAD Kolín 2019 

     Starosta předložil ke schválení smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě na 

rok 2019 v celkové výši 60 400,-Kč.  

Hlasování:          8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 9: ZO po projednání souhlasí a schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby ve 

vnitrostátní linkové dopravě na rok 2019 s OAD Kolín a pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy. 

 

3) Příspěvek včelaři 

     Starosta předložil  žádost Českého svazu včelařů Týnec nad Labem o poskytnutí příspěvku na léčení 

včelstev. 

Hlasování: 8-pro   0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 10: ZO po projednání souhlasí a schvaluje poskytnout  neinvestiční dotaci ve výši 

3 000,-Kč Českému svazu včelařů.  

 

 



4) Účetní závěrka obce za rok 2018 

      Starosta předložil účetní doklady za rok 2018 pro schválení účetní závěrky obce za rok 2018. 

Hlasování:   8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 11: ZO po projednání souhlasí a schvaluje účetní závěrku obce, včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018. 

 

5) Inventarizační zpráva MŠ 2018 

     Starosta předložil ke schválení inventarizační zprávu MŠ za rok 2018 

Hlasování:  8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 12: ZO po projednání souhlasí a schvaluje inventarizační zprávu MŠ za rok 2018. 

 

6) Výsledek hospodaření MŠ 2018 

     Starosta předložil ke schválení výsledek hospodaření MŠ za rok 2018. Příspěvková organizace MŠ 

hospodařila v roce 2018 se ziskem 3 961,42 Kč.  Ředitelka MŠ požádala o převod této částky do 

rezervního fondu na zlepšení výsledku hospodaření za rok 2018. 

Hlasování :   8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 13: ZO po projednání souhlasí a schvaluje převod částky 3 961,42 Kč do rezervního 

fondu.  

7)   Účetní závěrka MŠ za rok 2018 

     Starosta předložil ZO účetní doklady MŠ ke schválení účetní závěrky za rok 2018. Jedná se o výkaz 

zisku a ztrát, rozvahu, přílohu, inventarizační zprávu a protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly za 

rok 2018. 

Hlasování :  8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 14 : ZO po projednání souhlasí a schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2018 sestavenou 

k 31.12.2018. 

 

8) Závěrečný účet obce za rok 2018 

     Starosta předložil ke schválení návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. Potřebné materiály mělo 

ZO k dispozici. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na el. a úřední desce obce a nebyly k němu žádné 

připomínky.  

Hlasování :  8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 15: ZO po projednání souhlasí a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018, včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a vyslovuje souhlas 

s celoročním hospodařením obce bez výhrad.  

9) Vodovod 

Starosta informoval ZO, že většina lidí v obci se zajímá, zda se bude v obci budovat vodovod. ZO se 

po diskusi dohodlo, že se vyčká do ukončení pozemkových úprav, které právě probíhají v obci, a poté 

se bude pokračovat v řešení budování vodovodu. Po pozemkových úpravách by u Cihelny mělo 

vzniknout biocentrum, ve kterém bude proveden průzkumný vrt, podle kterého by obec zjistila další 

možnosti ke stavbě vodovodu.  

ZO bere na vědomí.  

 

10) Drážka 

                                          Starosta informoval ZO, že je potřeba zlikvidovat stavební suť z Drážky, protože kapacita je již 

přeplněná a není možnost dalšího navážení stavební sutě od lidí z obce.   

Zastupitelé se dohodli, že se nechá odvézt 1 tis. tuny sutě ze sběrného dvora, a kdo bude chtít odvézt 

suť na Drážku bude mu účtován poplatek 600,-Kč za kontejner. Dále pověřili starostu zajistit do příštího 

zasedání ZO alespoň tři cenové nabídky od firem  na odvoz sutě.  

Hlasování :  8-pro   0-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 16: ZO pověřuje starostu zajistit alespoň tři cenové nabídky na odvoz sutě. ZO 

schvaluje poplatek 600,-Kč za odvoz kontejneru se stavební sutí.  

 



11) Pozemkové úpravy – PSZ Rozehnaly  

Starosta předložil ke schválení Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Rozehnaly. PSZ byl řádně projednán se sborem zástupců, dotčenými orgány státní správy a dalšími 

dotčenými organizacemi.  

Hlasování :   8-pro   0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 17: ZO souhlasí a schvaluje Plán společných zařízení – Komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Rozehnaly.  

12) Různé 

a) MŠ  

       Starosta informoval ZO o žádosti ředitelky MŠ na pořízení houpačky do MŠ. 

 ZO pověřilo starostu v dalším jednání s ředitelkou MŠ o pořízení houpačky.  

b) TJ Sokol – žádost o neinvestiční dotaci na činnost 

      Starosta předložil žádost TJ Sokol Radovesnice II o neinvestiční dotaci ve výši 40 000,-Kč na 

činnost.  

Hlasování:  8-pro   0-proti    0-zdržel se 

     U s n e s e n í   č. 18: ZO po projednání souhlasí a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol 

Radovesnice II ve výši 40 000,-Kč.  

c) TJ Sokol – žádost o neinvestiční dotaci na ples 

      Starosta předložil žádost TJ Sokol o neinvestiční dotaci na ples ve výši 5 000,-Kč. 

Hlasování:  8-pro   0-proti    0-zdržel se 

U s n e s e n í  č. 19: ZO po projednání souhlasí a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na 

pořádání sportovního plesu ve výši 5 000,-Kč.  

d) Dotace – dveře KD 

     Starosta informoval ZO, že z dotací které byly vyhlášeny KÚ Stř. kraje nelze pořídit shrnovací 

dveře na sál do KD.          ZO vzalo na vědomí.  

e) Žádost p. E.V.  čp. 62 

     Starosta předložil žádost p. E.V. o vybudování zpevněného vjezdu na obecním pozemku 

k jejímu domu.  ZO se dohodlo, že zpevnění vjezdu k čp. 62 provede OU v jarních měsících.  

f) Inzerát – pronájem v čp. 20  

     Starosta informoval, že v Kolínském presu vyšel inzerát na pronájem dvoupokojového bytu 

v bytovém domě v obci. Dosud reagovali dva zájemci, kteří ale nesplňují požadavky na ubytování.  

g) Digitalizace v obci 

     Starosta informoval ZO, že od března bude v obci probíhat obnova katastrálního operátu 

v intravilánu k.ú. Radovesnice II (domapování zastavěné části obce ) v souladu s katastrálním 

zákonem.  

ZO bere na vědomí. 

h) Multimediální informační panel Daruma City v Kolíně 

    Starosta předložil nabídku od firmy DARUMA spol. s r.o., která nabízí prezentaci obce na 

multimediálním informačním panelu v Kolíně. Cena na tři roky je 16 900,- Kč bez DPH.  

Hlasování :   0-pro   8- proti   0- zdržel se 

U s n e s e n í  č. 20: ZO zamítlo nabídku od firmy DARUMA spol. s r.o.  

ch)    Čarodějnice  

           pan Robovský  přednesl žádost hasičů, pořádat čarodějnice 30.4. v jejich režii.  

ZO bere na vědomí a nebylo žádných námitek.  

 

Schůze skončila ve 21.15 hod    Příští zasedání 28.3. a nebo dle potřeby  

 

  Ověřovatel:                         Ověřovatel : 

 

Viktor Sodoma- starosta 


