
Zápis č. 8/2013 
 

ze zasedání ZO Radovesnice II ze dne 31.10.2013, které se konalo v kanceláři OÚ od 19.00 hod 

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

Sodoma Viktor 

Omluveni:  Hana  Vokálová, Ing. Plicková 

Další přítomní :  p. Staněk 

Celkem  6  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. Fantu 

Program jednání  :    

 1 ) Schválení programu 

 2) Informace o parcelách 

 3) Dodatek smlouvy KD 

 4) Informace o dotacích z KU  

 5) Příprava rozpočtu na rok 2014 

 6) Rozpočtové opatření č. 7 

 7) Rozpočet SOT na rok 2014 

 8) Smlouva – Elektrowin 

 9) Přípěvek hasiči 

 10) Inventarizační komise 

 

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 :  6 – pro   0 – proti  0 – zdržel se 

U s n e s e n í   č. 56 : ZO po projednání schvaluje program dnešního zasedání . 

 

2) Informace o parcelách 

     Starosta informoval o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě za Drážkou, které jsou 

v územním plánu obce navrženy jako zastavitelné území pro rodinné domky. Většina 

vlastníků souhlasí s cenovou nabídkou do 100Kč /m2.  Pan Robovský, který spoluvlastní 

pozemek s paní Hanou Brožovou,  požaduje  za svůj podíl tj. 2 000m2 – 2 ha polí z obecního 

majetku, což by se cenově shodovalo v nabídkou  100Kč / m2. Paní Brožová má představu o 

tržní ceně  1 000,-Kč/m2, což je pro obec neakceptovatelné.  Starosta dále informoval, že paní 

Brožové napsal dopis, ve kterém ji upozorňuje, že obec  má ještě i jinou nabídku, která je 

ovšem podmíněna změnou územního plánu  spojené s vrácením nevykoupených pozemků 

zpět do orné půdy.  Dále vyjádřil pochyby o tom, zda má ZO dostatečně silný mandát 

k výměně polí  v poměru jak to požaduje pan Robovský.  Osobně si myslím, že pole jsou 



historický majetek a  měly by se měnit v poměru  metr za metr plus doplatek  mezi rozdílem 

ceny orné půdy a stavební parcely. Členové ZO v krátké diskusi tyto informace vzali na 

vědomí a konstatovali,  že nezbývá než počkat,  až se vyjádří všichni vlastníci.  

     Během této diskuse se dostavil na jednání pan Staněk a starosta mu po skončení diskuse 

udělil slovo.  

     Pan Staněk přišel s požadavkem  vyasfaltovat plochu před jeho domem, protože jednak 

tak bylo rozhodnuto usnesením ZO v minulém roce a jednak má za to, že prostor před jeho 

domem je neupravený  a blátivý. Dále požaduje písemné vyjádření OU na svou adresu. 

Většina členů ZO vytkla starostovi,  že nesplnil usnesení ZO a že celá věc vypadá jako nějaký 

„naschvál“ vůči panu Staňkovi.  Starosta opětovně vysvětlil ,  že plocha před domem byla 

zpevněna recyklátem a upravena šotolinou. Tato plocha je tvrdá,  propustná  a ani přejetím 

těžkého nákladního automobilu se nijak nenarušuje. Při plánování nové vozovky ,  která zde 

byla položena,  byl pan Staněk přítomen a mohl se k tomuto vyjádřit.  Dále připomenul ,  že 

existují v obci daleko horší příjezdové cesty a prostory před jednotlivými domy, které by si 

zasloužily větší  pozornost ZO. Opětovně prohlásil, že pokud mají někteří členové ZO pocit, že 

neplní jejich usnesení  mají možnost dát návrh na hlasování o odvolání starosty a vyzval je, 

aby tak učinili. Dále zdůraznil, že se vždy snažil v mezích svých možností každému 

jednotlivému občanu vyhovět, bez ohledu na to, zda s ním sympatizuje či nikoliv, ale v tomto 

případě se rozhodně nenechá nutit k něčemu což považuje za nesmyslné.  Panu Staňkovi 

žádné písemné vyjádření posílat nebude, protože vše podstatné je v tomto a dalších 

zápisech, které jsou veřejné.  

Diskuse k tomuto bodu dále pokračovala dalšími připomínkami, či návrhy na další možné 

řešení jako např.  zatravňovací  dlažba apod.  

 

3) Dodatek smlouvy KD 

     Starosta předložil návrh dodatku smlouvy, kterým se zvyšuje  nájemné v KD Sokolovna o 

500,-Kč měsíčně.   ZO se zněním tohoto dodatku souhlasí. 

Hlasování:   4-pro   2-proti   0-zdržel se 

U s n e s e n í   č. 57: ZO s tímto dodatkem souhlasí .  

 

4) Informace o dotacích z KÚ 

     Starosta informoval ZO ,  že minulý týden  byly  vyhlášeny výzvou hejtmana KÚ příjmy 

žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje . Z každého fondu lze žádat  o jednu dotaci.  

Zároveň navrhl , aby plánovaná oprava vozovky 1158/1 v plánované ceně 700 000,-Kč  byla 

odložena na jaro příštího roku a bylo požádáno  o dotaci z Programu obnovy venkova.  Dále 

navrhl , aby bylo znovu požádáno  o dotaci na opravu Sochy Sv. Jana Nepomuckého na 

Familiích na kterou je již zpracován odborný posudek.  A dále na materiální dovybavení  SDH.  

S tímto návrhem ZO jednomyslně souhlasí.  Dále pan Fanta a pan Sodoma navrhli, aby bylo 

požádáno o dotaci na zakoupení herních prvků na dětské hřiště u Kovaříka. Starosta k tomuto 

sdělil, že si není jist zda tato dotace spadá pod grand z Fondu vzdělávání a sportu, či zda 

spadá pod program Obnovy venkova.  V případě , že by spadal pod program z Obnovy 

venkova již o toto není možno žádat, ale navrhl  aby se v rozpočtu na příští rok  počítalo 

s uvolnění 100 000,-Kč na nákup těchto herních prvků, dle výběru a návrhu členů ZO.  Po 

krátké diskusi k tomuto bodu dal hlasovat.  



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

               U s n e s e n í  č. 58 : Obec Radovensnice II schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

„Oprava místní komunikace 1158/1“ ze Středočeského Fondu rozvoje 

obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený 

projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. 

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

U s n e s e n í  č. 59 : Obec Radovesnice II schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

„Materiálové dovybavení hasičské jednotky“ ze Středočeského 

Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 

a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 

% z celkových nákladů projektu.“ 

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

 U s n e s e n í  č. 60 :  Obec  Radovesnice II chvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ ze Středočeského 

Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se 

spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových 

nákladů projektu.“         

 

5) Příprava rozpočtu na roku 2014 

      Starosta informoval o přípravě rozpočtu na rok 2014 a vyzval členy ZO o podání vlastních 

návrhů, které by bylo možno do rozpočtu zapracovat,  mimo plánované akce.  Z diskuse 

vyplynulo, že se zapracuje návrh na herní prvky  a zapracují se plánované akce  a dodatečné 

drobné akce, lze vždy změnit rozpočtových opatřením.  

 

6) Rozpočtové opatření č. 7 

   Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7, které bylo nutné udělat z důvodu 

dotace na volby do Parlamentu ČR a z běžného chodu obce. 

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

               U s n e s e n í  č. 61:  ZO  souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013. 

7) Rozpočet Svazku obcí Týnecka na rok 2014 

                    Starosta předložil návrh rozpočtu SOT na rok 2014, jehož je obec členem, tento rozpočet       

byl vyvěšen na el. a úřední desce obce po dobu 15 dní a nebyly k němu žádné námitky.  

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

          U s n e s e n í  č. 62:   ZO souhlasí a schvaluje rozpočet SOT 2014 schodkový, schválený na 

paragrafech a položkách. 

 

 

 



8) Smlouva – Elektrowin 

        Starosta informoval ZO o množících se krádežích na sběrném místě Drážka kde hlavně 

terčem útoků se stávají vyřazené domácí spotřebiče jako lednice, sporáky, pračky atd. 

Z těchto spotřebičů jsou vymontovávány motory, kompresory atd. a takto znehodnocené 

spotřebiče odmítá smluvní organizace Elektrowin od obce odebírat.  Jelikož nelze těmto 

krádežím  za přiměřených finančních nákladů zabránit starosta navrhl  zrušit smlouvu 

s organizací Elektrowin a zajistit odebírání spotřebičů od občanů jiným způsobem. A nebo 

nechat toto na občanech samotných , protože další sběrna je např. v Chlumci nebo v Týnci. 

Pan Sodoma navrhl , aby sběr těchto zařízení se uskutečňoval né každou sobotu, ale třeba ve 

čtvrtletních lhůtách  do vlastního kontejneru obce  a spotřebiče byly ihned odváženy do 

jiného sběrného dvora např. do Týnce.  S diskuse vyplynulo, že s tímto řešením všichni 

členové ZO souhlasí.   

Hlasování :    6- pro    0—proti  0- 

zdržel se  

U s n e s e n í   č. 63:  ZO souhlasí  zrušit stávající systém sběru velkých elektrospotřebičů a 

zařízení a toto zajistit mobilním svozem vlastními prostředky obce.  

9) Příspěvek hasiči 

    Pan Fanta – starosta hasičů požádal ZO o příspěvek na dýňování pro děti ve výši 5 000,-Kč.  

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

U s n e s e n í   č. 64:  ZO schvaluje a souhlasí s příspěvkem na dýňování ve výši 5 000,-Kč.  

10)  Inventarizační komise 

     Starosta předložil návrh na jmenování členů inventarizační komise. Členy inventarizační 

komise navrhl – starostu obce, účetní, ředitelku MŠ a člena KV pana Janíka Tomáše, který 

bude předsedou IK. 

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

U s n e s e n í   č. 65:  ZO  schvaluje a souhlasí s inventarizační komisí pro inventury za rok 

2013. 

 

Schůze skončila ve 21.15 hod 

 

 

Ověřovatel:                                                            Ověřovatel : 

 

Václav Janík - starosta 

      


