Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 17.12.2019 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Radhostice
Přítomni: Ing. Jan Kofroň, Jiří Noha, Jaroslav Kutheil, Pavla Moravcová, Alena Růžičková
Omluveni: Ing. Zdeňka Šetková
Hosté: Milada Králíčková, Petr Sova, Bedřich Šísl, Jaroslava Tomanová, Jiřina Uhlíková
Zasedání zastupitelstva obce /dále jen ZO/ je usnášeníschopné.
Program:
1. zahájení
2. schválení programu
3. kontrola usnesení
4. rozpočtová změna č. 7, 8, návrh RZ č.9, schválení rozpočtu obce pro rok 2020
5. schválení obecně závazné vyhlášky
6. schválení daru MAS Šumavsko
7. schválení rekonstrukce bývalého obchodu v Radhosticích
8. schválení stavebních úprav v hasičárně v Radhosticích č.p. 20
9. schválení opravy propustků na místní komunikaci
10. schválení oprav sakrálních prvků a nemovité kulturní památky
11. různé
12. diskuze

K bodu 1)
Zasedání zahájil v 19°°Ing. Jan Kofroň – starosta obce. Zapisovatel – Marta Telingrová,
ověřovatelé - Pavla Moravcová, Alena Růžičková.
Výsledek hlasování: 5x PRO
Usnesení č.1 bylo schváleno
K bodu 2)
Zastupitelstvo obce schválilo program schůze, který byl řádně vyvěšen na úřední desce
Výsledek hlasování: 5x PRO
Usnesení č.2 - ZO schvaluje program jednání
K bodu 3)
Kontrola plnění usnesení schválených na schůzi ZO č.4. Všechna usnesení jsou průběžně plněna
ZO bere na vědomí
K bodu 4)
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovými změnami č. 7, 8,
ZO bere na vědomí
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovou změnou č. 9.
Výsledek hlasování: 5x PRO
Usnesení č.3 – ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.9.
K bodu 5)
Obecně závazná vyhláška obce Radhostice nesmí být v rozporu s novelou zákona o místních
poplatcích, proto starosta obce předložil ke schválení zrušení části OZV o místním poplatku za psa.
Ostatní části vyhlášky nejsou v rozporu s novelou zákona o místních poplatcích a mohou dál platit.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č.4: ZO schvaluje OZV č .3/2019 obce Radhostice v předkládaném znění.

K bodu 6)
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro MAS Šumavsko z.s. ve výši 560,- Kč za podmínek
uvedených v předložené smlouvě.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
K bodu 7)
ZO schvaluje změnu účelu užívání bývalého obchodu v Radhosticích na obecní úřad, provedení
stavebních úprav s tím spojených.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 6 bylo schváleno
K bodu 8)
ZO schvaluje provedení stavebních úprav objektu hasičárny v Radhosticích č.p.20
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 7 bylo schváleno
K bodu 9)
ZO schvaluje provedení oprav propustků na místní komunikaci č. 2c v Libotyni
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 8 bylo schváleno
K bodu 10)
ZO schvaluje provedení oprav sakrálních prvků v Libotyni a v Radhosticích dle přiloženého
seznamu a opravu kapličky zasvěcené sv. Josefu v Radhosticích
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 9 bylo schváleno
K bodu 11) Různé
Paní Růžičková předala ZO požadavek pana Spěváka, který požaduje větší pohyb Policie ČR – má
obavy ze střelce, který střílí kočky a dále informaci, že u pana Spěváka je špatně slyšet hlášení
místního rozhlasu.
K bodu 12) Diskuze
ZO děkuji panu Šíslovi, že uklidil prostor ve Lštění u bývalé hasičárny. Zároveň starosta obce
vysvětlil záměr úklidu ve Lštění, likvidaci nefunkčního oplocení zahrady bývalé školy, a úpravy
prostoru okolo kříže ve Dvorci a vytvoření místa pro odpočinek a stání pro auta. Záměrem je
postupná úprava životního prostředí v obci tak, abychom byli srovnatelní s ostatními obcemi.
Starosta obce byl pověřen, aby požádal SDH Radhostice o odstranění mechu ze střechy z hasičárny
ve Lštění.
Paní Králíčková vyslovila dotaz, proč se nechystají opravy sakrálních objektů v Libotyni. Starosta
odpověděl, že se nedají dělat všechny opravy najednou a vše má svoje pořadí.
Paní Králíčková si stěžuje, že ti, kteří provádějí zimní údržbu, nedávají pozor na tarasy a poškozují
je.
Starosta obce upozorňuje, že provádění zimní údržby je činnost, kterou nikdo nechce dobrovolně
provádět a vyvíjí velké osobní úsilí, aby někoho přemluvil. Starosta konstatuje, že již všichni, kdo
byli schopni a ochotni zimní údržbu provádět, tuto činnost vzdali. Starosta si myslí, že je to právě
kvůli neustálé kritice na jejich práci. Je to práce nevděčná a nedoceněná.
Pokud bude dále pokračovat neustálá kritika, je možné, že obec již příští rok nebude schopna zimní
údržbu zajistit. Pro letošní rok je zimní údržba zajištěna, ale je to díky velké osobní statečnosti a
ochotě pomoci od všech, kteří údržbu budou provádět.
Starosta vyzývá občany, aby případné problémy a škody řešili okamžitě na místě při jejich vzniku.
Informace, že se něco stalo před měsícem nebo půl rokem, je neověřitelná a neřešitelná.

Na závěr starosta upozornil, že povinností obce je pouze zajistit průjezd místních komunikací, které
jsou v plánu zimní údržby. Rozhodně není povinností obce čistit vjezdy do dvorů a parkoviště
soukromých vozidel. Tuto činnost provádí pracovníci zimní údržby navíc a na vlastní riziko a
občané by to měli ocenit jako velkou vstřícnost a ne jako samozřejmost.
Paní Tomanová se dotázala na to, co bude na plácku v Libotyni, kde byl odstraněn neudržovaný
porost s kameny. Starosta obce vysvětlil záměr rozšíření možnosti parkování a umístění posezení.
Bude zde vytvořen tzv. štěrkový trávník, který je pojízdný a přitom zelený.
Datum vyhotovení zápisu: 27.12.2019
Zapsal: Marta Telingrová
Schválil: Ing. Jan Kofroň
Ověřovatelé:Jaroslav Kutheil, Jiří Noha
Vyvěšeno dne: 30.12.2019
Bude sejmuto dne : 13.12.2020

