ZPRÁVY Z OBCE
Zprávy z jednání Zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2020
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 10.12.2020 a projednalo celkem 34 bodů schváleného
programu jednání ZO. Prostřednictvím zpravodaje informujeme o schválených
usneseních, která jsou pro všechny důležitá a to vzhledem ke změnám k poplatkovým
povinnostem, které z toho vyplývají pro rok 2021, tak abyste mohli kalkulovat s těmito
poplatky v rodinných rozpočtech. Vždy se snažíme, aby poplatková zátěž a ceny, které
alespoň do jisté míry můžeme ovlivnit i naší činností jako pravidelným servisem
zařízení, údržbou obecního majetku, byly pro vás co nejnižší. Některé ceny bohužel musí
být stanoveny dle dotačních podmínek a také musíme vždy kalkulovat s náklady na
provoz všech obecních služeb a zařízení. Z obecního rozpočtu je stále dopláceno na
určité služby na úkor výběru nižších poplatků, kdy to považujeme jako drobný bonus pro
naše občany za odpovědný přístup ke třídění odpadů, likvidaci bioodpadů, neházení
vlhčených ubrousků do tlakové kanalizace, sekání trávy okolo svých nemovitostí atd.
Zastupitelstvo dne 10.12.2020 projednalo a schválilo:
Vodné na rok 2021 bylo schváleno v celkové výši 30,- Kč za mᶟ vč. DPH.
Stočné na rok 2021 bylo schváleno v celkové výši 55,50 Kč za mᶟ vč. DPH.
Rozpočet obce pro rok 2021 byl schválen takto - příjmy obce pro rok 2021 ve
výši 26.679.000,- Kč a plánované výdaje pro rok 2021 činní 48.568.000,- Kč. Ve
výdajích tvoří nemalou částku pro rok 2021 náklady na - opravu horní MŠ čp. 316, která
bude na podzim v roce 2021 dokončena, dále se již počítá s financemi na zahájení
protipovodňových opatření, nákup repasovaného hasičského auta po dohodě s
výjezdovou jednotkou, realizace akce předčištění odpadní vody u přečerpávací stanice
ČS1 z důvodu snížení poruchovosti přečerpávacích čerpadel a nákladovosti oprav a
servisu, vytipovaná oprava části vodovodu v dolní části obce, který je potřeba opravit.
V případě zájmu je možné do rozpočtu nahlédnout na obecním úřadě nebo na úřední
desce i v elektronické podobě a rozpočet bude také postupně začátkem roku natažen do
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systému rozklikávacího rozpočtu obce umístěného na webových stránkách obce, kde
můžete nahlédnout, jak obec celkově hospodaří i za předešlé roky. Můžeme také
konstatovat, že naše obec je finančně zdravá a má našetřenou finanční rezervu
k 31.12.2020 byl celkový stav účtů obce 45. 146.099,91,- Kč . Dále je zde potřeba říct,
že obec při realizaci určitých dotačních titulů musí uhradit celou částku za realizace
dotačních akcí a po doložení kompletní dokumentace s fakturací si teprve může
nárokovat dotační peníze.
Také je potřeba konstatovat jak jste jistě zaznamenali i v médiích, tak i naši obec
postihne snížení příjmů vlivem pandemie COVID–19. Zatím nejsme asi úplně schopni
přesně říci číslo, ale bude se určitě jednat o miliony, které jsme v minulých letech začali
získávat i díky novému rozpočtovému určení daní, které ovlivňuje výši příjmů obce i
vlivem nárůstu obyvatel v obci, pro který jsme se snažili dlouhodobě vytvořit dobré
podmínky k rodinné výstavbě, vybavením služeb v obci, přístupem k životnímu
prostředí, spolkovou činností a kulturou.
ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 –
předpokládané plánované nebo probíhající investice obce na uvedené období.
ZO vzalo na vědomí přezkoumání činnosti obce Radiměř auditory
z Pardubického kraje dne 30.09.2020, kdy nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.
ZO vzalo na vědomí otevřený dopis zastupitelům, se kterým jste se již seznámili
v předešlém čísle zpravodaje ohledně výstavby nových bytových domů, a dále vzalo na
vědomí adresovaný dopis zastupitelům, který upozorňuje na činnosti poradenského
servisu, který pro obec pracuje dle názoru podatele nad rámec živnostenského oprávnění,
ale i zákona o živnostenském podnikání.
Dále proběhlo projednání několika prodejů obecních pozemků a také dělení
obecních pozemků. (viz. zveřejněné usnesení).
Byly řešeny také bezúplatné převody nalezené torzo božích muk Jana
Nepomuckého v areálu Květná a bezúplatný převod pozemků od SPUCR vzhledem
k uvažované výstavbě nového kulturního sálu.
ZO vydalo nové vyhlášky, které jsou také již zveřejněny na ÚD, jedná se hlavně
o vyhlášku, která je pro Vás nejdůležitější o místním poplatku za systém likvidace
komunálních odpadů, kde došlo k navýšení poplatku na osobu na 650,- Kč z důvodu
změny legislativy, kdy byl schválen státem nový zákon o odpadech, kdy dochází i
k razantnímu zdražení likvidace veškerých odpadů, které se promítly do poplatků, který
musíme uhradit firmě Liko za svoz a likvidaci odpadu. Tato částka, kterou obec zaplatí
za poplatníka činní 792,- Kč.
ZO projednalo a schválilo aktualizaci strategického rozvojového dokumentu
obce. Program obnovy vesnice Radiměř na období 2021 – 2031, ve kterém jsou navrženy
plánované akce v uvedeném období. Tento dokument byl zpracován pro potřebu
postupného plánovaného rozvoje obce a pro předkládání a získávání dotací.

Radiměřský zpravodaj

LEDEN 2021

2

Přesné znění všech přijatých usnesení zastupitelstvem obce a zápis najdete na
webových stránkách obce a úřední desce obce.

Jednání rady obce se zástupci ZD Radiměř a vedením firmy MS
PROTECH
MS PROTECH
Dne 15.12.2021 se rada obce sešla se zástupci ZD Radiměř a vedením firmy MS
Protech. Na této schůzce byla řešena možnost místa - nemovitosti, nebo pozemku pro
možnou novou výstavbu firmy MS Protech z důvodu rozšíření firmy a dostatečného
komunikačního napojení pro zásobování a příjezd větší nákladní dopravy bez omezení
rodinné zástavby. Dle informace od majitelů má firma zájem i nadále podnikat v obci a
případně postavit novou dílnu a vytvořit zde celkem cca 50 pracovních míst. Pokud by
se podařilo firmě uspět, která je již nyní prosperující a zaměstnává několik našich občanů
a dále chce v novém provozu vytvořit další nová pracovní místa, tak by to bylo zajisté
přínosem pro obec.

ZD Radiměř
Dalším bodem jednání bylo představení vize celkové rekonstrukce střediska ZD
Radiměř směrem na Rohoznou. Představitelé ZD Radiměř nám představili
plány rekonstrukce střediska, ze kterého by měla vzniknout mléčná farma. K novému
kravínu bude vybudována dojírna a postupně by měly být odstraněny nevyhovující staré
stavby. Pokud by se podařilo ZD Radiměř získat dotaci, tak by ve středisku měl být
postaven ještě jeden nový kravín včetně hnojiště. Pole v Radiměři budou i nadále
převážně hnojeny kravským hnojem. Dále byla řešena se zástupci ZD Radiměř také
budoucnost nemovitosti čp. 183, kterou má obec v pronájmu.
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Nové webové stránky obce
V lednu 2021 budou spuštěny nové webové stránky obce Radiměř, které budou
určitou dobu v provozu souběžně se současnými stránkami, aby si jejich návštěvníci
mohli postupně zvyknout na vyhledávání v novém systému a případně využít ještě
stávající stránky. Stránky byly nově zpracovány dle požadavků nové legislativy a také
potřeby jít s novými trendy.
Na stránkách bude také fungovat odkaz na firmy, služby a další možné podnikající
subjekty i případné neziskové organizace fungující v obci. Touto cestou bychom Vám
chtěli nabídnout možnost k bezplatnému zveřejnění kontaktu na Vaši firmu,
službu, podnikající subjekt, nebo neziskovku fungující v obci. V případě zájmu nám
prosím kontakt pošlete emailem, nebo doručte písemně pro naplnění odkazu. I pro nás je
tato služba důležitá, protože již mnohokráte jsme se setkali s tím, že zákazníci kontaktují
obec a požadují kontakt na firmy, služby, podnikatele, nebo neziskovky v obci.
V případě, že nedodáte kontakt na obec emailem, nebo písemně, nebude zveřejněn.

Nový hrob padlého sovětského vojína v naší obci u nás na hřbitově
Na základě opakovaných dotazů našich občanů Vám sděluji, že na našem hřbitově byl
obnoven válečný hrob padlého sovětského vojína v naší obci. Hrob zde byl vybudován
již v poválečných letech. Tuto záležitost začalo s naší obcí řešit Ruské velvyslanectví,
které doložilo kopii evidence tohoto hrobu na našem hřbitově a dále poukázalo na
úmluvu mezi Českou republikou a Ruskem o zachování těchto hrobů, kdy nám vyplývá
povinnost respektovat a starat se o tyto hroby. Náklady na kompletní obnovu hrobu
zajistilo Ruské velvyslanectví.
Roman Satrapa, starosta obce

HISTORIE
Požáry v České a Moravské Radiměři - 6. část
31. vdova
Dittrichova

M. Radiměř132

dnes neexistuje

17.5.1902

32. vdova
Hněvkovská

M.Radiměř 60

dnes neexistuje
3.9.1902
(dříve pí. Hlinecká)

33. Josef Linhart M.Radiměř 122 neexistuje

6.7.1905

34. Johann
Jandl, vážený
obchodník s
látkami

2.10.1906

Č. Radiměř 141 neexistuje

O půl 2 v noci
Ráno ve 3 hod

Dopoledne v 11 hod . K tomuto ohni byla stříkačka 1. hasičského úseku přitažena z nové
hasičské zbrojnice M. Radiměř 113 ( vedle školy uprostřed obce ) ručně, neboť všechny
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koňské povozy byly na polích.
35. Josef Jandl

Č. Radiměř 225 neexistuje ( dům
7.3.1908
stál na horním
konci nedaleko
domu pana Evžena
Vraspíra)

Ráno v 5 hod

Tento dům měl být toho dne kvůli dluhům prodán místní spořitelně. Teta majitele, vdova
Rosalie Schauerová, byla kvůli podezření ze založení požáru zatčena a odvezena do
Chrudimi. Asi po 4 týdnech byla pro nedostatek důkazů znova propuštěna.
36. Johann
Gerischer

M. Radiměř 210 neexistuje

20.12.1908

Ráno o půl 4

37. Anton
Neumeister

Č. Radiměř 24
po válce Josef
Blaška,

7.8.1909

V 5 hod ráno

18.8.1909

Večer v 10 hod

dnes na
pozemku dům
Jiřího Kincla

38. Anton Jandl Č. Radiměř 104 dříve hospoda,
dnes dům p.
Karla Vacha

Poté co oheň vzplanul nejen uvnitř ale i na dalších místech domu, byly ohroženy i
sousední domy. Hasiči 1. a 2. úseku museli okamžitě chránit i sousedy. Později se
zvednul silný vítr a boj s ohněm byl velmi náročný. Jandl je násilník a vícekrát soudně
potrestaný člověk, a protože byl ve velikém podezření že si oheň založil sám, byl
četníky ke kterým se choval vzpurně den po požáru odveden do Poličky k soudu.
Následující den byl eskortován ke krajskému soudu do Chrudimi. Protože se mu nic
významného nepodařilo prokázat, byl po 14-ti denní vazbě propuštěn.
39. Anton
Neumeister

Č. Radiměř 127 neexistuje

25.8.1909

Protože byl tento starý, rozsáhlý, zcela dřevěný dům z minulého roku jistě zcela zaplněn
jetelem, slámou a nezkrmeným obilím a voda se musela s velikým úsilim táhnout z
mlýnského potoka na kopec, měli hasiči do druhého dne velikou práci tento požár zcela
zvládnout. Žhář byl předán četníkům. Byl to Fritz Franzl - vagabund, který byl toho
času v domě zaměstnán a měl zde nocleh. Byl odveden do vězení a od soudu první
instance dostal 8 let těžkého žaláře. Po odpykání trestu byl umístěn do donucovacího
zařízení na převýchovu notorických flákačů.
40. Karel
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Schuster
41. Julius Jandl M. Radiměř 167 dříve mlýn a
pila,

Doskočilovo19.
5.1910

O půl 2 v noci. Ze starého zchátralého mlýna, pily a hospodářské budovy až ke zdi nově
postavené stodoly je hromada trosek. Shořelo 50 metráků obilí připraveného k semletí.
Majitel, jeho žena a 6 nedospělých dětí se v nejvyšší nouzi zachránili jen v nočních
košilách. Lepší oděvy a věci v domácnosti shořely. Nejhorší je to, že majitel je silně
zadlužen.
Protože se měla 19.5. Země srazit s Halleyovou kometou, věřily některé staré ženské a
také někteří v mužských kalhotách, že je tímto požárem vina právě tato kometa. Jinak ani
v noci, ani ve dne nebyla v atmosféře pozorována ani ta nejnepatrnější změna. Všechny
obavy obyvatelstva byly zcela bezdůvodné.
42. Josef Haupt M. Radiměř 36

neexistuje

29.9.1910

O půl 2 v noci.

8.11.1910

V 9 hod večer

Starý dřevěnný dům – vznik požáru je neznámý.
43. Josef a Klára M. Radiměř 209 neexistuje
Schuster

Karel Mauer
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