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
Hosté: Milada Králíčková, Josef Hanzal, Benda František, Šísl Bedřich, Jaroslava Tomanová
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 zrušovací vyhlášky – poplatek za psa
6. schválení daru MAS Šumavsko z.s.
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 –
Jaroslav Kutheil, Jiří Noha
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 bylo schváleno
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 návrhem RZ č. 9.
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtem obce na rok 2020. Rozpočet obce Radhostice na rok 2020, včetně
navržených změn, byl řádně vyvěšen na úřední desce a na e-desce obecního úřadu s celkovými příjmy
5.470.000,- Kč (třídy č. 1 až 4), výdaji 8.470.000,- Kč (třídy č. 5 a 6) a financováním třídy 8 ve výši
3.000.000,- Kč (Využití zůstatku finančních prostředků na BÚ).
Schodkový rozpočet bude kryt ze zůstatku finančních prostředků na BÚ Obce Radhostice ke dni
31. 12. 2019 (úsporou minulých let).
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: 5x PRO
Usnesením č.4 byla RZ č.9 schválena
Usnesením č. 4 byl schválen rozpočet obce na rok 2020 schválen jako schodkový

K bodu 5)
Obecně závazná vyhláška obce Radhostice nesmí být v rozporu se zákonem, proto starosta obce předložil
ke schválení zrušení části OZV o místním poplatku za psa.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení: 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. 6 bylo schváleno.
K bodu 7)
ZO schvaluje změnu účelu užívání bývalého obchodu v Radhosticích, provedení stavebních úprav s tím
spojených.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 7 bylo schváleno
K bodu 8)
ZO schvaluje provedení stavebních úpravu objektu hasičárny v Radhosticích č.p. 20
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 8 bylo schváleno
K bodu 9)
ZO schvaluje provedení oprav propustků na místní komunikaci č. 2c v Libotyni
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 9 bylo schváleno
K bodu 10)
ZO schvaluje provedení oprav sakrálních prvků v Libotyni a v Radhosticích dle přiloženého seznamu i
opravu kapličky v Radhosticích
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 10 bylo schváleno
K bodu 11)
Pan Spěvák by požadoval větší pohyb Policie ČR – má obavy ze střelce, který střílí kočky. Paní
Růžičková pověřila ZO, aby vyzvalo Policii ČR k součinnosti.
U pana Spěváka je špatně slyšet hlášení místního rozhlasu.
K bodu 12)
Pan Šísl hezky uklidil prostor ve Lštění u hasičárny, ZO mu poděkovalo a starosta obce vysvětlil záměr
pokračování v úklidu obce Lštění, úpravě prostoru zahrady bývalé školy, stání pro auta.
Starosta obce vyzve hasiče, aby odstranili mech ze střechy z hasičárny ve Lštění.
Pan Růžička má zájem o pronájem hasičárny v Libotyni nebo její případný prodej.
Paní Králíčková navrhuje obnovu a opravy konkrétních sakrálních i ostatních objektů v Libotyni.
Občané s stěžují že ti, kteří provádějí zimní údržbu, nedávají pozor na tarasy a poškozují je. Starosta obce
vyzval občany, aby případné problémy a škody řešili okamžitě na místě při jejich vzniku.
Dotaz občanů na to, co bude na plácku „ u Gajdoše“. Starosta obce vysvětlil záměr údržby a využití
tohoto místa i plán s tím co by tam mohlo být.
Datum vyhotovení zápisu: 17.12.2019
Zapsal: Marta Telingrová ....................................
Schválil: Ing. Jan Kofroň .....................................

Ověřovatelé:Jaroslav Kutheil....................................Jiří Noha ................................
Vyvěšeno dne: 30.12.2019

Bude sejmuto dne : 16.1.2020

