Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 17.1.2018 od 18.00 hodin v klubovně SDH Radhostice

Přítomni: Jan Toman, Věra Supová, Jitka Tomanová,
ing. Jan Kofroň
Omluveni: Václav Šlemar, Mirka Tomanová, Milada Tomanová

Hosté: 2
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Program:
1) zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) schválení programu
3) volba místostarostů
4) volba starosty
5) doplnění kontrolní komise
6) rozdělení úkolů pro místostarosty
7) odměny pro starostu a místostarosty
8) smlouva s Odborným lesním hospodářem
9) návrh na vypracování rozvojového plánu obce
10) návrh na vypracování pasportu komunikací
11) diskuse
K bodu 1)
Zasedání zahájil ing. Jan Kofroň, člen zastupitelstva pověřený výkonem funkce starosty.
Navrhl zapisovatele Jitku Tomanovou a ověřovatele Jana Tomana a Věru Supovou.
Výsledek hlasování: 4x PRO
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2)
Ing. Jan Kofroň podal námitku v souladu s par. 95/odst.2 zákona o obcích
§ 95
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta
a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad
jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k
nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce.

proti zápisu ze zasedání OZ ze dne 3.1.2018. Požádal o doplnění programu dnešního
zasedání o projednání doplnění zápisu ze zasedání OZ 3.1.2018 o oznámení rezignace
starostky Jitky Tomanové ke dni 3.1.2018. Doplněný program o nový bod 3) byl schválen
s tím, že dojde k přečíslování bodů zasedání od bodu 3).
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 3)
OZ schválilo doplnění zápisu ze zasedání OZ ze dne 3.1.2018 v bodě 3) takto:
Starostka Jitka Tomanová rezignuje ke dni 3.1.2018 na funkci starosty. Místostarostka ……
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č. 3 bylo schváleno
K bodu 4)
Zastupitelstvo hlasováním rozhodlo o provedení volby místostarostů veřejně.
Na nové funkce místostarostů byli navrženi:
Jitka Tomanová – místostarosta určený k zastupování starosty.
Výsledek volby: 4 x PRO
Jan Toman – místostarosta
Výsledek volby: 4 x PRO
Jitka Tomanová byla zvolena místostarostkou, určenou k zastupování starosty a Jan Toman
byl zvolen místostarostou.
Usnesení č. 4 bylo schváleno
K bodu 5)
Na funkci starosty byl navržen ing. Jan Kofroň a byla schválena volba veřejná.
Výsledek volby: 4 x PRO
Usnesení č. 5 bylo schváleno
K bodu 6)
Vzhledem k tomu, že Jan Toman byl zvolen do funkce místostarosty, nemůže zastávat funkci
člena kontrolní komise. Josef Hanzal rezignoval na funkci člena zastupitelstva a nemůže být
předsedou kontrolní komise.
Byl tedy navržen nový předseda kontrolní komise Václav Šlemar, členové Josef Hanzal a
Jaroslava Nohová. Návrh bude projednán s navrženými osobami a na příštím zasedání OZ
bude o něm hlasováno.
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č.6 bylo schváleno

K bodu 7)
Bylo projednáno rozdělení úkolů pro místostarosty. Návrh na rozdělení podal starosta ing.
Kofroň:
Jitka Tomanová:
-je statutární zástupce společně se starostou
-ve spolupráci se starostou připravuje a svolává jednání zastupitelstva
-zodpovídá za informovanost občanů na úřední desce
-zabezpečuje spolu s druhou místostarostkou úřední hodiny na obecním úřadě pro styk
s veřejností v rozsahu min. 5 hodin týdně
-zabezpečuje elektronický styk s úřady na portálu Czechpoint,
- přijímá poštu došlou přes datovou schránku a spolu se starostou odpovídá za její vyřízení
-přijímá poštu došlou přes obecní email a spolu se starostou odpovídá za její vyřízení
-ve spolupráci se starostou přehledně zakládá spisy a veškerou elektronickou korespondenci
-kontroluje plnění nájemních smluv
-kontroluje zaplacení poplatků obci a spolu se starostou zajišťuje vymáhání nezaplacených
poplatků
-úředně ověřuje listiny a podpisy
Jan Toman:
-spolu se starostou řídí a kontroluje pracovníky na dohodu, živnostníky a firmy, které
provádějí práce a služby pro obec
-zabezpečuje údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku obce
-organizačně řeší svoz odpadu
-organizačně zabezpečuje zimní údržbu komunikací obce a údržbu veřejné zeleně
-spolu se starostou zajišťuje provoz veřejných vodovodů
-spolupracuje se starostou na zajištění všestranného chodu, údržby a rozvoje obce
Mirka Tomanová:
-spolu s 1.místostarostkou zajišťuje úřední hodiny na obecním úřadu
-přijímá došlou poštu, třídí ji a přehledně zakládá do spisů
-vybírá poplatky
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č.7 bylo schváleno
K bodu 8)
Byla schváleno, že každý z místostarostů bude za svou činnost dostávat odměnu ve výši
3000,-Kč.
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č.8 bylo schváleno
K bodu 9)
Byl projednán návrh smlouvy s novým odborným lesním hospodářem p. Richardem Fürstem.
Návrh byl schválen a smlouvu uzavře starosta obce.
Smlouva bude k nahlédnutí na Obecním úřadu.
Výsledek hlasování: 4 x PRO
Usnesení č.9 bylo schváleno

K bodu 10)
Byl projednána nutnost vypracování Rozvojového plánu obce, který je podmínkou pro získání
mnoha možných dotací. Předpokládané náklady 50.000,-Kč. Starosta obce vstoupí do jednání
s možnými dodavateli.
Termín vypracování 12/2018.
Schváleno bez usnesení.
K bodu 11)
Byl projednána nutnost vypracování pasportu komunikací, který je podmínkou získání dotací
na rekonstrukce a výstavbu komunikací v intravilánu a extravilánu obce.
Předpokládané náklady 12.000,-Kč. Termín vypracování 6/2018.
Zajistí starosta obce.
Schváleno bez usnesení.
K bodu 12)
V diskusi vystoupil:
1.Pan Václav Vondrášek a upozornil na možnost podat žádost o provedení komplexní
pozemkové úpravy v katastrech Radhostice a Libotyně.
Upozorňujeme vlastníky pozemků prostřednictvím tohoto zápisu na možnost podání žádosti,
která je podmíněna souhlasem minimálně 50% vlastníků. Informace na Pozemkovém úřadu.
2.Pan Josef Hanzal upozornil na nejasnosti kolem úředních hodin na Obecním úřadu.
Zajistí obě místostarostky.
3.Pan Václav Novotný prostřednictvím místostarostky Jitky Tomanové navrhl využít
neobsazené budovy obchodu jako herny pro stolní tenis.
OZ souhlasí.
Datum vyhotovení zápisu: 21.1.2018

Zapsala:

Jitka Tomanová

………………………………

Starosta:

ing. Jan Kofroň

………………………………

Ověřovatelé:

Věra Supová

………………………………

Jan Toman

………………………………

