Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 18.12.2020 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Radhostice
Přítomni: Ing. Jan Kofroň, Jaroslav Kutheil, Pavla Falářová, Ivana Novotná, online Alena
Růžičková
Hosté: Marta Telingrová
Zasedání zastupitelstva obce /dále jen ZO/ je usnášeníschopné.
Program:
1. zahájení
2. schválení programu
3. kontrola usnesení z 30.10.2020
4. rozpočtová opatření
5. schválení rozpočtu obce na rok 2021
6. plán inventury majetku obce
7. volba místostarosty obce
8. volba předsedů výborů obce
9. dotace ČOV 2021
10. pronájem nemovitostí
11. plán zimní údržby 2020-2021
12. různé
13. diskuze
K bodu 1.
Zasedání zahájil starosta obce, konstatoval, že veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno dle zákona,
pozvánka byla vyvěšena. Konstatoval, že je zasedání ZO usnášeníschopné ve všech bodech
programu, počet přítomných členů ZO je 5.
Dále konstatoval, že ověřovatelé zápisu zasedání ZO ze dne 30.10.2020 si zápis přečetli a svými
podpisy potvrdili jeho správnost a že nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele:
Zapisovatel: Ing. Jan Kofroň
Ověřovatelé zápisu a usnesení: pí. Pavla Falářová, pí. Ivana Novotná.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 1: Návrh na ověřovatele a zapisovatele byl přijat,

K bodu 2.
Starosta obce předložil ZO program zasedání. Program byl doplněn o body 6,7,8,9 a 11.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 2: Program byl schválen v předložené podobě.

K bodu 3.
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Všechna usnesení jsou plněna.
ZO bere na vědomí

K bodu 4.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.10,11/2020 schválené starostou obce.
ZO bere na vědomí.
K bodu 5.
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtem obce na rok 2021. Rozpočet obce Radhostice na rok 2021,
včetně navržených změn, byl řádně vyvěšen na úřední desce a na e-desce obecního úřadu s
celkovými příjmy 4.454.000,- Kč (třídy č. 1 až 4), výdaji 7.454.000,- 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. 2020 (úsporou minulých let).
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.
Výsledek hlasování: 5x PRO
Usnesení č. 3: Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen jako schodkový

K bodu 6.
Starosta obce seznámil přítomné s plánem inventury majetku obce ke dni 31.12.2020
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 4: ZO schvaluje předložený plán inventury majetku obce ke dni 31.12.2020

K bodu 7.
Starosta obce seznámil přítomné s rezignací pana Jiřího Nohy na mandát zastupitele. Z tohoto
důvodu je nutné zvolit nového místostarostu. Starosta podal návrh na kandidáta na funkci
místostarosty – paní Alenu Růžičkovou. Vzhledem k tomu, že není žádný jiný návrh, zahájil
starosta hlasování o návrhu.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č.5: Místostarostou obce byla zvolena paní Alena Růžičková.

K bodu 8.
Starosta obce seznámil přítomné se složením finančního výboru obce. Vzhledem k rezignaci paní
Pavly Moravcové, Ing. Zdeňky Šetkové a Petry Bromové není tento výbor obsazen. Starosta
předložil návrh na obsazení finančního výboru – předseda Jaroslav Kutheil, členové Libuše
Diblíková a Kateřina Kofroňová.
Starosta obce seznámil přítomné se složením kontrolního výboru obce. Vzhledem ke zvolení Aleny
Růžičkové místostarostkou obce nemůže tato dále vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru
ani být členem. Starosta obce předložil návrh na obsazení kontrolního výboru – předseda Pavla
Falářová, členové Ivana Novotná a Olga Novotná.

Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č.6: Předsedou finančního výboru obce byl zvolen Jaroslav Kutheil, předsedou
kontrolního výboru byla zvolena Pavla Falářová.

K bodu 9.
Bylo projednáno pokračování dotace obce na výstavbu domácích ČOV. V Radhosticích je možno
odtok přečištěné vody zaústit na kanalizačního řádu, který byl pro tento účel schválen MÚ PT.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 7: ZO schvaluje dotační program obce na výstavbu domácích ČOV ve stejném
znění jako pro rok 2020.
K bodu 10.
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku v katastru obce Radhostice
č.20/2, výměra cca 225 m2 a části obecního pozemku v katastru Radhostice p. č. 32/11 o výměře cca
13 m2
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 8: návrh byl schválen
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku v katastru obce Lštění
č 617/12
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č. 9: návrh byl schválen

K bodu 11.
Starosta obce seznámil ZO s Plánem zimní údržby obce na zimní období 2020-2021.
Výsledek hlasování: 5 x PRO
Usnesení č.10: Plán zimní údržby na zimní období 2020-2021 byl schválen.

K bodu 12.

Různé
Vzhledem k současné situaci v pandemii Covid-19 vyzýváme občany, aby
poplatky za odpad a hrobové místo platili výhradně na účet obce 6921281/0100 –
Komerční banka a do poznámky uvedli o jaký poplatek se jedná a za jakou
osobu.
Poplatek za vodné v roce 2021 a v dalších letech bude nově vybírán zpětně a to
podle odečtu z vodoměrů. Poplatek za vodné za období od začátku roku do
prvního odečtu vodoměru bude vypočten z dosavadního paušálního poplatku
400,- Kč za osobu nebo 800,-Kč za rekreační dům.

Přísun biologického materiálu na komunitní kompostárnu, která je nově oplocena a zamčena,
bude možný po předchozí domluvě se zastupiteli, kteří budou mít klíče:
pro Lštění a Dvorec – Pavla Falářová
pro Radhostice
- Ivana Novotná
pro Libotyni
- Alena Růžičková

Starosta obce ukončil schůzi ve 21°°hod.

Zapisovatel:
Ing. Jan Kofroň………………………………
Ověřovatel zápisu a usnesení:
Pavla Falářová……………………………….
Ivana Novotná………………………………………

…………………………………
Ing. Jan Kofroň
starosta obce

…………………………………..
Alena Růžičková
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 27.12.2020
Bude sejmuto z úřední desky dne 15.1.2021
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

