INFORMAČNÍ LIST
PRO OBČANY OBCE

KOSTELNÍ RADOUŇ
Vážení a milí spoluobčané,
Po roce bych Vás rád informoval o dění v obci Kostelní
Radouň. V roce 2016 proběhlo v obci několik
kulturních, sportovních a společenských akcí. O tyto
akce se starají místní spolky hasičů, myslivců, žen,
sportovců a spolek partnerství Radouň Rüeggisberg.
Za toto jim děkuji a doufám, že v této zodpovědné práci nepoleví a budou pokračovat. Vím,
že není možné se trefit do žánru (muziky) a termínu všem. Hlavně v době plesové sezony je
v J.Hradci téměř každý víkend nějaký ples a výběr je na nás koho podpoříme účastí.
Několik informací z práce obecního úřadu Kostelní Radouň pro občany.
V loňském roce od 1.10.2016 byla dána v platnost vyhláška o rušení nočního klidu a od
1.1.2017 vyhláška o zřízení školských obvodů pro IV. Mateřskou školu v J. Hradci resp.
v březnu 2017 vyhláška o zřízení školských obvodů pro 3. ZŠ v J.Hradci, které bylo nutné
vydat z důvodu vydání nového zákona č. 178/2016.
V roce 2016 byl opraven povrch komunikací od č.p. 42 na hranici s Okrouhlou Radouní a od
č.p. 69 až k ,,Muchinům“ č.p. 99. Příspěvek od kraje z programu obnovy venkova byl
132 017 Kč, náklady obce byly 310 679 Kč.
Dále z programu obnovy venkova byla provedena oprava zastávky na ,,Rafandě“. Příspěvek
od kraje byl 75 000 Kč a doplatek obce byl 60 219 Kč.
Dále obec získala dotace na opravu ohradní hřbitovní zdi 1. etapa, která je nemovitou kulturní
památkou. Příspěvek od Ministerstva kultury přes ORP J. Hradec byl 330 918 Kč a doplatek
obce byl 110 307 Kč.
VODOVOD: V obci došlo v minulých letech k opravě téměř celého vodovodního řádu
kromě přivaděče od studní po rozbočku u kovárny a části pod kravínem. Proto jsme
přistoupili k drobné úpravě ceny vodného a stočného (jde od posledního zvýšení ceny
pouze o promítnutí inflace do její ceny). Obec spravuje 2 083 m vodovodního přivaděče a
5 237 m vodovodního řádu uvnitř obce. Oprava 1 m stojí zhruba 3500 Kč . V obci zůstává
neopravená část od teletníku po zadu za č.p. 6 v délce cca 450 m.
Investice do vodovodního řádu za posledních 6 let činí 4, 97 mil. korun. Od 1. 3. 2017
dochází k navýšení vodného o 3 koruny a stočného o 1 korunu.
Děkuji všem za spolupráci při budování a opravě všech děl v roce 2016 a vstřícnému přístupu,
všem patří velký dík“.
Budu rád za další spolupráci v letech budoucích.
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Výhled na další rok 2017
V roce 2017 plánujeme opravu střechy na skladu u pohostinství a terénní úpravy, dále
bychom rádi požádali o dotaci na výstavbu nové komunikace za hřbitov ve výši cca
800 000 Kč a na opravu vodovodního přivaděče za cca 7,7 mil.
Musíme věřit, že v těchto žádostech budeme úspěšní, protože bez pomoci dotace se toto řeší
jen na úkor zvýšení ceny vodného.
Po digitalizaci jednáme s mnoha úřady (ÚZSVM, SPÚ, Povodí Vltavy, Římskokatolická
farnost a další) o převodu (odkoupení) pozemků, na kterých jsou například obecní
komunikace.

Hospodaření obce za rok 2016
Příjmy se zvýšily o 3,3 %, výdaje se snížily o 26,2 % oproti roku 2015. Přehled příjmů a
výdajů je znázorňují následující tabulky.
Příjmy
Příjmy (tis. Kč)
Rozpočet
Skutečnost
Plnění (%)
Celkem
5 194
5 053
97,3
Daňové
3 524
3 511
99,6
Nedaňové
811
684
84,3
Kapitálové
229
229
100
Dotace přijaté
629
629
100

Výdaje (tis. Kč)
Celkem
Běžné
Kapitálové

Rozpočet
4 209
3 272
937

Výdaje
Skutečnost
2 936
2 669
267

Plnění (%)
69,8
81,6
28,5

Zadluženost obce činí 199 554 Kč – v dlouhodobých závazcích je zahrnuta půjčka
od bývalého OKÚ J. Hradec na výstavbu kanalizace a ČOV, zbývá splatit částku 186 104 Kč,
Dlouhodobý závazek k firmě AVE CZ J. Hradec ve výši 134 500 Kč, zbývá splatit 13 450 Kč.
Obec čerpala dotaci na výkon veřejné správy ve výši 55 000 Kč, dotaci na opravu hřbitovní
zdi ve výši 330 918 Kč, dotaci na hospodaření v lesích v částce 15 000 Kč, dotaci na opravu
silnice v hodnotě 132 017 Kč, dotaci na výstavbu autobusové zastávky na Rafandě ve výši
75 000 Kč a dotaci na volby do senátu ve výši 22 000 Kč. Dotace byly čerpány dle pokynů.
Obec poskytla dar občanským sdružením – TJ Velká Radouň na sportovní akce a ZO ČSŽ
K. Radouň na dětské akce SDH Kostelní Radouň za sběr železa a elektrošrotu, dále poskytla
dar Římskokatolické církvi na opravu varhan a na hrob farářů, Obci Lodhéřov na Naučnou
stezku Čertův kámen a Mikroregionu Jindřichohradecko v celkové hodnotě 46 940 Kč.
Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 2 117 151,99 Kč.
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Obyvatelé
Počet obyvatel (k 31. 12. 2016) 297
z toho
muži
148
Počet obyvatel nad 15 let
126
Nejvyšší dosažený věk
89
Přistěhovaní
3
Odstěhovaní
4
Narození
2
Zemřelí
3

ženy
149
127
93
3
5
1
0

V obci žije 297 obyvatel. Obyvatel ve
věku do 18 let je 56. Obyvatel ve věku
od 19 let do 39 let je 79. Od 40 let do
59 let žije v obci 82 osob. Ve věku 60
let až 79 let žije v obci 69 osob. Ve
věku nad 80 let zde žije 11 osob.
Migrace obyvatel je uvedená v tabulce.

Vodné a stočné
V roce 2016 dosáhly příjmy z vodného výše 273 718 Kč, náklady byly 275 666 Kč, ze
stočného obec získala 60 739 Kč, náklady byly 158 498 Kč. Podrobný rozpis nákladů za rok
2016 je uveden v následujících tabulkách.
Vodné (v Kč)
Příjmy
Výdaje
- mzdy
- materiál
- rozbory vody
- oprava vodovodu
- poplatek za odběr podzemní
vody
- investice, PD
- odpisy
- správní režie
Fakturovaná voda pitná
Náklady na 1 m³
Dotace na 1 m³

22 Kč/m³
273 718
275 666
11 500
38 994
23 436
35 850
42 000
54 450
44 436
25 000
12 098 m³
22,80
0,80

Stočné (v Kč)
Příjmy
Výdaje
- mzdy
- materiál

6 Kč/m³
60 739
158 498
11 200
2 596

- elektrická energie
- oprava
- služby
- finanční náklady
- odpisy

6 080
3 098
4 794
1 238
129 492

Fakturovaná odpadní voda
Náklady na 1 m³
Dotace na 1 m³

10 123 m³
15,65
9,65

Opravy vodovodu v letech 2011 – 2016
V roce 2012 proběhly opravy vodovodu ve výši 2 613 531 Kč (z toho dotace 1 750 000 Kč).
V roce 2013 byly provedeny opravy vodovodu ve výši 1 239 338 Kč (z toho dotace byla
750 000 Kč) a v roce 2015 proběhla oprava vodovodu ve výši 1 119 274 Kč (z toho dotace
byla 550 000 Kč). Tyto opravy vstupují rovnou do nákladů, takže se nemohou promítnout
v odpisech.
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Na základě těchto informací přistoupila obec ke zvýšení vodného a stočného. Ceny
vodného a stočného platí od 1. 3. 2017.
Nová sazba je vodné 25 Kč za m³, stočné 7 Kč za m³.

Odpadové hospodářství
V obci je na třech místech umístěno celkem 12 kontejnerů na separovaný odpad, z toho jsou
4 kontejnery na papír, 5 kontejnerů na plast a 3 kontejnery na sklo. Dále jsou v obci umístěny
2 nádoby na kovy a 1 nádoba na sběr použitého textilu, kontejner na elektroodpad je umístěn
na obecním úřadě.
Příjmy a výdaje na odvoz odpadů za rok 2016 jsou uvedeny v následující tabulce.
Příjmy (Kč)
- Poplatek za komunální odpad
- Ekokom
- Sběr železa
- Biologický odpad
Dotace z obecního rozpočtu

199 824 Výdaje (Kč)
160 166 - Směsný komunální odpad

252 251
178 040

30 718 - Separovaný odpad
62 911
8 940 - Odvoz železa
8 940
0 - Biologický odpad
2 360
52 427 Kč, což odpovídá 20, 78 % celkových výdajů na
svoz odpadů v obci

V roce 2016 bylo vyvezeno 86,12 tun odpadu, z toho bylo 70,57 tun směsného komunálního
odpadu, 4,53 tun skla, 5,89 tun jiného biologicky nerozložitelného odpadu (odpad ze
hřbitova), 2,84 tun plastu, 2,15 tun papíru a lepenky, 0,15 tun kompozitních obalů.
Vzhledem k nákladům na vyvezení kontejnerů se separovaným odpadem je potřeba vyvážet
plné kontejnery. Cena za obsluhu kontejneru je jednotná, nezáleží, zda se vyváží plný nebo
poloprázdný kontejner. Harmonogram pro vyvážení kontejnerů je uvede níže.
Harmonogram svozu rok 2017
měsíc
PET
Sklo
Papír

I

II

III

IV

24
17

21
14

21
14

18
11

V
VI
VII
VIII
každý pátek v sudý týden
16
13
11
8
9
6
4
1 + 29

IX

X

XI

XII

5
26

3 + 31
24

28
21

26
19

Poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu byl v loňském roce 18,1 % separovaný odpad
a 81,9 % komunální odpad. Každý občan v loňském roce vyprodukoval 290 kg odpadu
(nezahrnuji chalupáře), z toho bylo vytříděno 53 kg.
Velice děkujeme, že třídíte odpady. Šetříte tím nejen životní prostředí, ale v následujících
letech i obecní kasu, vzhledem k zákonu o odpadech a budoucímu zákazu skládkování, kde
v současné době končí většina odpadu odvezeného z obce.
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Kalendář akcí 2017
Datum

Akce

14.1.
18.2.
25.2.
5.3.
8.4.
18.4.
22.4.
30.4.
Květen
8.5.
27.5.
9.6.
17.6.
17.6.
26.8.
2.9.
23.9.
Říjen
Prosinec
Prosinec
13.12.
Prosinec

Hasičský ples
Přednáška o novinkách v silničním provozu
Masopustní průvod, zábava
Dětský karneval
Velikonoční tvoření
Sběr elektrošrotu a železa
Radouňské okruhy, 2. ročník MTB
Lampionový průvod čarodějnic
Rybářské závody
Položení květin u pomníku obětem světových válek
Traktoriáda
Noc kostelů
Pouť, pouťová zábava, poutní mše svatá
Volejbalový turnaj smíšených trojic
14. radouňská olympiáda
Ukončení léta
Cyklistická vyjížďka
Strašidelná stezka
Vánoční tvoření
Vánoční koncert Radouňské sešlosti
Česko zpívá koledy v Okrouhlé Radouni
Myslivecký ples

Bližší informace k jednotlivým akcím včetně dalších informací jsou průběžně doplňovány
na internetových stránkách obce - www.kostelniradoun.cz. Na těchto stránkách je možné si
zaregistrovat odběr sms upozorňování, tzn., že při vložení nového příspěvku na webové
stránky obdržíte tuto informaci na registrovanou e-mailovou adresu.
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Pátek 13:00 – 18:00
Kontakty
starosta Pavel Vaňásek - 723 033 661
1. místostarosta - Luboš Chytra - 606 100 643
2. místostarosta - Josef Dědina - 725 385 098
Obecní úřad - Ing. Miroslava Pucandlová - 727 913 355
E-mail: ou@kostelniradoun.cz
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POZVÁNKA
OBECNÍ ÚŘAD ve spolupráci se SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
v Kostelní Radouni zve všechny občany, ať již jsou aktivními řidiči nebo jen
chodci (také účastníci silničního provozu) na odborné proškolení, od firmy
AUTOŠKOLA ILLE Z TŘEBONĚ.

V sobotu 18. 2. 2017 od 16:00 hodin
v sále pohostinství u Hrnečků
ŠKOLITELÉ: MARTIN ILLE
JAN ILLE
Možnost získání potvrzení o absolvování školení řidičů – za úplatu
V dopravních předpisech nastaly značné změny a není špatné si tyto předpisy
osvojit (vše Vám televize neřekne).
Pavel Vaňásek – starosta

2. ročník Radouňských okruhů
V sobotu 22. 4. 2017 se bude konat druhý ročník Radouňských okruhů. Start cyklistického
závodu je ve 12:00 – dlouhá trasa (2 kola), 12:10 – krátká trasa (1 kolo). Start i cíl bude
umístěn na louce u křižovatky směrem na Okrouhlou Radouň. Část trasy povede po místní
komunikaci (zhruba od č.p. 10 až po č.p. 114), bude se tedy na co dívat.
Vzhledem k tomu, že se po této komunikaci bude v době od 11:40. do 16. hod. pohybovat
zhruba 120 závodníků, již předem prosíme občany, abyste zvážili, zda v tuto dobu potřebujete
využívat komunikaci (to platí i pro Vaše domácí mazlíčky). Uvítáme Vás raději v roli diváků
podél trati. Pro ty z Vás, kdo by si chtěl závod zkusit je vypsána pro obě trasy speciální
kategorie Nejrychlejší Radouňák(čka). Třetí možností je zapojit se jako dobrovolník, kterých
není nikdy dost, odměnou Vám bude kromě dobrého pocitu i něco na zub a malé překvapení.
Bližší informace na www.radounske-okruhy.cz, na obecním úřadě, popř. u členů TJ Velká
Radouň.
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