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ZPRÁVY Z OBCE 

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 09.12.2021 

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání z tohoto roku projednalo kromě běžných orga-

nizačních záležitostí následující:  

Zastupitelstvo obce schválilo: 

• Cenu vodného na rok 2022 v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve

výši 27,73 Kč/m3 bez DPH, což je 30,50 Kč/m3 vč. DPH 10 % a bere na vědomí kal-

kulaci při plnění plánu obnovy infrastrukturního majetku.

• Cenu stočného pro rok 2022 na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši

55,45 Kč/m3 bez DPH což činí 61 Kč/m3 vč. 10% DPH.

• Odstoupení od poskytnuté  dotace MMR z programu IROP – 11703  na akci Sta-

vební úpravy bývalé horní MŠ  č. p. 316 na byty v Radiměři a vrácení již proplacené

části dotace za rok 2020  ve výši 261.482,07 Kč na základě vystavené žádosti

o platbu. ZO odstupuje od dotace z důvodu obtížnosti naplňovat podmínky určené

poskytovatelem dotace  po dobu 20 let udržitelnosti projektu, pod hrozbou sankce 

v případě nedodržení podmínek dotace . ZO pověřuje RO přípravou návrhu prodeje 

celé nemovitosti čp.316 vč. souvisejících pozemků a nemovitostí přilehlých k čp.316 

pro projednání v ZO.  

• Rozpočet obce na rok 2022.

• Obecně závaznou vyhlášku  02/2021 obce Radiměř, kterou se ruší obecně závazná

vyhláška č. 1/2020 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

• Obecně závaznou vyhlášku  03/2021 obce Radiměř, kterou se ruší obecně závazná

vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

• Prodeje a dělení pozemků.
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• Jmenování paní Jarmily Pomykalové jako zástupce obce za zřizovatele do školské

rady na období 2021 – 2024.

• Jmenování přísedících u Okresního soudu ve Svitavách  pro období 2022 - 2026

- Vlasta Novotná, Radiměř 419, 56907 a Ing. Miroslav Kučera st., Radiměř 157,

56907. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

• Zřízení pošty PARTNER, jako náhradu současného provozu pošty.

Plné znění z 5. jednání ZO bude k dispozici 

na webových stránkách obce a na úřední desce. 

Josef Češka, místostarosta obce 

Poplatky za odpad a psa 

Připomínáme občanům, že poplatky za odpad a poplatky za psa, budou vybírány od 

01.03.2021 a poplatky jsou splatné do 31. srpna 2021. Poplatek za odpad je ve výši 

700,- Kč za osobu, děti do 15ti let ve výši 600,- Kč. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, 

poplatek za druhého a dalšího psa je ve výši 150,- Kč. Poplatky je možné uhradit v hoto-

vosti v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 7:30 hod. do 12:00 hod., od 

13:00 hod. do 17:00 hod. a ve čtvrtek od 13:00 hod. do 15:00 hod. do obecní pokladny 

nebo převodem na účet obce č. 1283353379/0800. 

Pokud si nejste jisti, zda máte či nemáte zaplaceno, dotazujte se osobně na obecním 

úřadě či telefonicky na telefonním čísle: 461 594 133.  

Na základě upozornění ministerstva vnitra již nebude možné uznat čestné prohlášení 

o pobytu v zahraničí. Nově musí být předložen doklad ze zaměstnání osoby, která trvale

pracuje a žije mimo Českou republiku. Jiný doklad nebude možné uznat a poplatky za 

TKO bude nutné uhradit. 

Zimní provoz sběrného dvora 

Sběrný dvůr bude v zimním období otevřen jedenkrát za 14 dní až v sobotu: 08.01.2022, 

22.01.2022, 05.02.2022, 19.02.2022, 05.03.2022, 19.03.2022, 02.04.2022.  
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Pošta Radiměř – nová provozní doba 

Po 13:00 – 16:45 hodin

Út 08:00 – 11:00 hodin

St 13:00 – 16:45 hodin

Čt 08:00 – 11:00 hodin

Pa 13:00 – 15:00 hodin

So zavřeno 

Ne zavřeno 

ZPRÁVY OD OBČANŮ 

V Z P O M Í N K A 

Žili jenom pro nás, 

lásku nám rozdávali, 

krásné vzpomínky na ně 

nám jen v srdcích zůstaly. 

Dne 5. 1. 2022 vzpomeneme nedožitých 91. narozenin naší milované starostlivé ma-

minky, babičky a prababičky paní LEOPOLDINY NADRCHALOVÉ.  

Dne 28. 1. 2022 si připomeneme smutné 16. výročí, kdy na věčnost odešel náš milo-  
vaný a obětavý tatínek, dědeček a pradědeček pan JOSEF NADRCHAL. 

S láskou v srdcích na ně stále vzpomínají 

dcery Lenka a Svaťka s manžely, vnoučata s rodinami a pravnoučata 
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Budova MŠ č.p. 316 před rekonstrukcí Budova MŠ č.p. 316 po rekonstrukci na 4 byty

Výsadba u dolního dětského hřiště – odměna zelená stuha Výsadba u workoutového hřiště – odměna zelená stuha

Výstavba nového kulturního sálu Nově zbudovaný přístup k obchodu COOP HB 

Osvětlení kostela Oprava božích muk u č.p. 80

NAŠE OBEC
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