Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 28. dubna 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Radhostice
Přítomni: Alena Růžičková, Jaroslav Kutheil, Pavlína Falářová, a hosté
Omluvená: Ivana Novotná, Ing. Jan Kofroň
Zasedání zastupitelstva obce /dále jen ZO/ je usnášeníschopné.
Program:
1. zahájení
2. schválení programu
3. kontrola usnesení
4. rozpočtová opatření 12/2020, 1/2021
5. schválení investic a oprav majetku obce
6. projednání OZV
7. změna pasportu komunikací
8. pronájem pozemků
9. směny pozemků
10. různé
11. diskuze
K bodu 1.
Zasedání zahájila místostarostka obce, konstatovala, že veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno dle
zákona, pozvánka byla vyvěšena. Konstatovala, že je zasedání ZO usnášeníschopné ve všech
bodech programu, počet přítomných členů ZO je 3.
Dále konstatovala, že ověřovatelé zápisu zasedání ZO ze dne 18.12.2020 si zápis přečetli a svými
podpisy potvrdili jeho správnost a že nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Místostarostka navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Marta Telingrová,
Ověřovatelé zápisu a usnesení: p. Pavlína Falářová, p. Jaroslav Kutheil.
Usnesení č. 1: Návrh na ověřovatele a zapisovatele byl přijat,
3 x ANO
K bodu 2.
Místostarostka obce předložila ZO program zasedání. Nebyl žádný požadavek na doplnění ani
nebyla vznesena žádná námitka
Usnesení č. 2: Program byl schválen v předložené podobě.
3 x ANO
K bodu 3.
Místostarostka obce seznámila 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.12/2020, 1/2021 schválené starostou obce.
ZO bere na vědomí.

K bodu 5.
Místostarostka obce vysvětlila proces podání žádosti na rekonstrukci bývalého obchodu – byla
podána žádost na MMR a vzhledem k tomu, že výsledek je v nedohlednu, chceme žádost podat pro
jistotu i na MAS Šumavsko.

Usnesení č. 3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci u MAS Šumavsko na projekt Úpravy
bývalé prodejny na komunitní centrum napojené na obecní úřad
3 x ANO
V 19.30 se dostavil Ing. Jan Kofroň a převzal vedení zasedání ZO
K bodu 6
Starosta obce vysvětlil proč se schvalují dvě OZV. Je to v souladu s novou zákonnou úpravou.
Starota předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje OZV č. 1/2021
4 x ANO
a Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 5: ZO schvaluje OZV č. 2/2021
4 x ANO
K bodu 7.
Starosta obce vysvětlil ZO důvod aktualizace pasportu komunikací na základě přiložené
dokumentace / mapka, tabulka/
Usnesení č. 6: ZO schvaluje aktualizaci úseku komunikace 9c, který bude veden v pasportu
komunikací v kategorii místní komunikace. Tato změna bude předána na obecní úřad
Radhostice se žádostí o zařazení do kategorie místní komunikace a pověřuje starostu
zpracováním žádosti
4 x ANO
K bodu 8.
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem vyvěšování záměrů o pronájem pozemků a
schvalováním jednotlivých pronájmů dle žádostí občanů. Záměry se budou dále vyvěšovat,
jednotlivé smlouvy o pronájmu budou platné nejdříve od 1.7.2021.
ZO bere na vědomí
K bodu 9.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozdíly ve vlastnictví – užívání pozemků v lokalitě u
okálů, dále ve Skalňáku u Machovců a u Bendů.. S vlastníky byla dohodnuta směna pozemků.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Radhostice parc. 744/4 o výměře 101m2
vedené na LV č.1001 pro k.ú. Radhostice za parc. 619/34, vzniklou oddělením z parc. 619/5
vedené na LV č. 226 pro k.ú. Lštění u Radhostic o výměře 100m2.
4 x ANO

Usnesení č. 8: ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Radhostice parc. 743/7 o výměře 23m2
vedené na LV č.1001 pro k.ú. Radhostice, za parc. 14/2 vedené na LV č. 215 pro k.ú.
Radhostice o výměře 27m2.
4 x ANO
Usnesení č. 9: ZO schvaluje směnu
parcely č.9/19 vzniklou oddělením z parcely č. 9/5 o výměře 88 m2,
parcely č.9/20 vzniklou oddělením z parcely č. 9/5 o výměře 31 m2,
část parcely označenou „a“ vzniklou oddělením z parcely č.12/2 o výměře 71 m2, vše vedené na
LV č. 1001 pro k.ú. Radhostice
za parcelu č. 9/16 o výměře 59 m2, část parcely označenou „c“ vzniklou oddělením z parcely
č. 9/9 o výměře 113 m2, vše vedené na LV č. 277 pro k.ú. Radhostice
4 x ANO
Usnesení č. 10: ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Radhostice parc. 9/17 vzniklou oddělením
z parc. 9/5 o výměře 22m2 vedené na LV č.1001 pro k.ú. Radhostice, za parc. 9/14 vedené na
LV č. 270 pro k.ú. Radhostice o výměře 27m2.
4 x ANO
Usnesení č. 11: ZO schvaluje směnu pozemků v k.ú. Radhostice parc. 9/18 vzniklou oddělením
z parc. 9/5 o výměře 26m2 vedené na LV č.1001 pro k.ú. Radhostice, za parc. 9/15 vedené na
LV č. 289 pro k.ú. Radhostice o výměře 42m2.
4 x ANO
K bodu 10.
Různé.
K bodu 11.
Diskuze
Starosta obce seznámil zastupitele a občany s průběhem montáží vodoměrů.
Pan Kutheil upozornil na zbytky dřeva po těžbě, občané mají zájem o palivové dříví, zatím se bude
prodávat za starou cenu.
Starosta seznámil ZO s prováděnou úpravou staré cesty z Libotyně do Uhřic. Vznikne zde
procházková trasa po žluté turistické značce.
Místostarostka obce plánuje na konci prázdnin pro děti stezku odvahy, 14.8.2021 je v plánu
tradiční setkání rodáků/ pokud to covidová situace dovolí/
Měla by se zlepšit údržba hřbitova sečením , občané žádají o odemčení horních vrat a puštění vody
na hřbitově.
Pod Nárovců, dole na cestě k Fleišmanům je utržený kanál. Občané si stěžují, že je zde zápach
z kanalizace, která vytéká pod Dvorcem do příkopu.
Starosta dále upozorňuje občany, že stále platí dotace obce na budování domácích ČOV ve výši
40.000,-Kč. Podmínky dotace jsou na webu https://www.radhostice.cz/obec/vyhlasky-smernicedotacni-programy/dotacni-program-na-dcov-2020.html .
Občané pochválili opravu křížku Na soudné, opravu provedla majitelka pozemku.
Starosta obce ukončil schůzi zastupitelstva obce ve 20.30 hod.

Zapisovatel:
Marta Telingrová………………………………
Ověřovatel zápisu a usnesení:
Jaroslav Kutheil……………………………….
Pavlína Falářová…………………………………

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

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

Vyvěšeno na úřední desce dne 16.5.2021
Bude sejmuto z úřední desky dne 30.5.2021
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

