Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň
konaného dne 29. 9. 2020
Přítomní: P. Vaňásek, Mgr. L. Skořepová, J. Lukš, M. Potužáková, V. Šulerová, DiS., Ing.
V. Lukš, T. Hunal
Nepřítomní:
Omluvení:
Hosté: viz příloha
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 19:30 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 je přítomno 7 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Ověřovateli byli navrženi: Mgr. L. Skořepová, M. Potužáková a zapisovatelkou Ing. M.
Pucandlová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení
Prodej pozemků p.č. 103/2, 103/3
Vyhodnocení VZMR Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň
Odborná osoba pro vodovod
Zimní údržba místních komunikací
Různé
Diskuze

Hlasování o programu zasedání: pro 7 hlasů proti 0 zdrželi se 0
Hlasování o ověřovatelích zápisu a zapisovatelce: pro 7 hlasů proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 50/2020 - 7 hlasy schválen program a ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
1. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem zasedání ze dne 7. 9. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 51/2020 bylo schváleno.
2. Prodej pozemků p.č. 103/2, 103/3
ZO projednalo žádost o koupi pozemků p.č. 103/2, 103/3 v obci a k.ú. Kostelní Radouň.

Záměr obce prodat obecní pozemky byl vyvěšen na ÚD a EÚD od 8. 9. 2020 do 25. 9.
2020 a nepřihlásili se jiní zájemci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 103/2 zahrada a p.č. 103/3
zahrada oba v k.ú. Kostelní Radouň za cenu 40 Kč za m² do vlastnictví Václav
Potužák, Kostelní Radouň 50, 378 42 Nová Včelnice. Vklad do KN uhradí kupující.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
Usnesení č. 52/2020 bylo schváleno.
3. Vyhodnocení VZMR Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní
Radouň
ZO byli seznámeni se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň“ a s cenovými nabídkami
oslovených firem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň“. Vybírá
vítěze soutěže s nejnižší cenovou nabídkou AVE odpadové hospodářství, s.r.o.
s cenou 320 730 Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy s vítěznou
firmou.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 53/2020 bylo schváleno.
4. Odborná osoba pro vodovod
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s místostarostkou
Mgr. L. Skořepovou – odpovědný zástupce provozování vodovodu a kanalizace.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
Usnesení č. 54/2020 bylo schváleno.
5. Zimní údržba místních komunikací
ZO byli seznámeni s cenovou nabídkou na zimní údržbu místních komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o provádění zimní údržby místních
komunikací v zimním období mezi Obcí Kostelní Radouň, IČ:00477028, Kostelní
Radouň 49 a Klárou Chytrovou, IČ: 09379525, Kostelní Radouň 124. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2020 bylo schváleno.
6. Různé
a) Cenové nabídky na zpracování PD sportovního hřiště
Starosta seznámil zastupitele s cenovými nabídkami na vypracování projektové
dokumentace pro sportovní hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové
dokumentace pro sportovní hřiště ve výši 60 000 Kč bez DPH s Evou Pálovu, IČO:
74396722, Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 55/2020 bylo schváleno.
b) Znak a vlajka obce
Starosta seznámil zastupitele se záměrem vyhotovení obecního znaku a vlajky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vyhotovení obecního znaku a vlajky.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 56/2020 bylo schváleno.
4. Diskuze
Jednání zastupitelstva obce bylo v 20:15 hod. zakončeno.
Usnesení č. 50 – 56
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2020
Zapisovatel:

Ing. Miroslava Pucandlová

Ověřovatelé:

Mgr. Lucie Skořepová…….............................
Milena Potužáková..............................................

Starosta:

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

Vyvěšeno dne: 7. 10. 2020

Sejmuto dne:

