Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň
konaného dne 6. 12. 2019
Přítomní: P. Vaňásek, J. Lukš, M. Potužáková, Mgr. L. Skořepová
Nepřítomní:
Omluvení:
Hosté: viz příloha
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 18:00 hodin, přivítal zastupitele obecního
úřadu a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 92
a § 93 zákona a seznámil přítomné s programem. Celkem jsou přítomni 4 členové
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Ověřovatelem byli navrženi: Mgr. L. Skořepová a J. Lukš a zapisovatelkou Ing. M.
Pucandlová.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočet na rok 2020
3. Program obnovy venkova – dotace
4. Cenové nabídky- hřiště
5. Cenové nabídky – kolumbárium
6. Cenové nabídky – PD oprava vodovodu
7. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 186/6
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 147/7
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 186/6
10. Prodej pozemků p.č. 222/11, 222/12, 222/14
11. Prodej pozemku p.č. 929/2
12. Směna pozemků p.č. 929/4, 929/3, 97/7 za pozemky p.č. 597/2, 39/3, 39/4
13. Směna části pozemků p.č. 931, 932 za části pozemků p.č. 14/1, 14/4, 535/1
14. Podmínky VZMR na svoz a likvidaci komunálního odpadu
15. Smlouva o dílo – lesní práce
16. Různé
17. Diskuze
Starosta informoval zastupitele o rezignaci zastupitelů z volební strany Nezávislí
Kandidáti Kostelní Radouň 2018, společně se zastupiteli rezignovali i všichni náhradníci
z výše uvedené strany. Vzhledem k této skutečnosti se snížil počet členů zastupitelstva
obce pod hranici 5 a podle zákona č. 491/2001 Sb. budou vyhlášeny nové volby.
Zastupitelstvo obce tímto nezaniká, ale dochází k omezení jeho pravomocí - nelze
rozhodovat o vyhrazených pravomocech podle ust. § 84 odst. 2 a § 85 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Lze schvalovat rozpočtová
opatření a rozpočtové provizorium.

Z těchto příčin starosta navrhuje úpravu programu zasedání zastupitelstva obce:
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtové provizorium 2020
3. Různé
4. Diskuze
Hlasování o programu zasedání: pro 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Hlasování o ověřovatelích zápisu a zapisovatelce: pro 4 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 76/2019 - 4 hlasy schválen upravený program a ověřovatelé zápisu a
zapisovatelka.
1. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem zasedání ze dne 6. 9. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 77/2019 bylo schváleno.
2. Rozpočtové provizorium 2020
ZO byli seznámeni s pravidly rozpočtového provizoria.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/200 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
rozpočtové provizorium v době od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu na rok 2020
a schvaluje pravidla rozpočtového provizoria:
1. Obec bude hospodařit s peněžními prostředky tak, aby bylo zajištěno jeho plynulé
rozpočtové hospodaření. Běžné výdaje, nutné opravy, platby daní, poplatků a
zajištění základních služeb musí být zachovány v potřebné výši podle smluv a
závazků a potřeb plynulého rozpočtového hospodaření v roce 2020.
2. V době platnosti rozpočtového provizoria obce na rok 2020 budou hrazeny výdaje
na již započaté investiční a smluvně podložené akce z předchozích let.
3. V době platnosti rozpočtového provizoria obce na rok 2020 je možno uhradit i
výdaje na mimořádné havarijní situace.
4. Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2020 po jeho schválení.

6. Měsíční výdaje obce nesmí překročit 1/12 výdajů rozpočtu schváleného pro
předchozí rok, tj. rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 78/2019 bylo schváleno.
3 Různé
a) Zprávy finančního a kontrolního výboru
ZO byli seznámeni se zprávami finančního a kontrolního výboru za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelní Radouň bere na vědomí zprávy finančního a
kontrolního výboru za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 4 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno

4. Diskuze
V diskusi starosta obce zodpověděl otázky vznesené zastupitelem L. Ayrerem na
minulém zasedání ZO ze dne 6. 9. 2019.
1. Předložil podrobněji vypracovaný organizační řád.
2. Nabídka na provedení tepelného čerpadla se nehodnotila z důvodu dodání jedné
jediné nabídky, kterou nebylo s čím porovnat
3. Parketovou podlahu v sále obecní budovy ošetřuje každoročně firma HUMMEL
A SYN. Podle vyjádření firmy bude již nutné zbrousit podlahu o cca 1-2 mm
kvůli zvlnění parket z důvodu vlhkého podloží anebo nekvalitně provedené
podlahové izolace a napustit nátěrem. Běžně se toto ošetření provádí na parketové
podlaze po cca 10-15 letech užívání. Do dnešní doby byla podlaha ošetřována
metodou tzv. drátkování, která není již díky nerovnostem možná.
L. Ayrer byl vyzván na minulém ZO, aby předložil do dnešního zasedání náplň práce
OSVČ, kterého navrhoval přijmout. ZO náplň práce OSVČ neobdržela.
Jednání zastupitelstva obce bylo v 18:50 hod. zakončeno.
Usnesení č. 76 – 79
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2019
Zapisovatel:

Ing. Miroslava Pucandlová

Ověřovatelé:

Mgr. Lucie Skořepová...................................

Jaroslav Lukš ................................................

Starosta:

Pavel Vaňásek ..............................................

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2019

Sejmuto dne:

