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ZPRÁVY Z MĚSTYSE 
 

Z jednání Zastupitelstva Městyse Radiměř ze dne 9.12.2022 
Zastupitelstvo městyse na svém 6. zasedání z tohoto roku projednalo kromě běžných 

organizačních záležitostí následující: 

Zastupitelstvo Městyse schválilo: 

• Nový jednací řád zastupitelstva Městyse Radiměř 

• Ponížení odměn zastupitelům z možných 100% dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb. na 

70% s platností na celé volební období 2022 -2026 i v případě zvýšení, nebo valori-

zace odměn ve výše uvedeném volebním období nezmění. 

• Cenu vodného na rok 2023 na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve výši 30,- Kč za 

m3 bez DPH, což činí 33,- Kč za m3 včetně DPH 10% a bylo seznámeno s kalkulací při 

plnění plánu obnovy infrastrukturního majetku. 

• Cenu stočného na rok 2023 na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve výši 60,- Kč za 

m3 bez DPH, což činí 66,- Kč za m3 včetně DPH 10% 

• Rozpočet na rok 2023, který je zveřejněn na úřední desce. 

• Střednědobí výhled rozpočtu na období 2024 až 2025 – plánované investiční akce. 

• Obecně závažnou vyhlášku č.1/2022 o místním poplatku z obecní systém odpado-

vého hospodářství. Poplatek byl schválen ve výši 900,- na poplatníka. Osvobození 

a úlevy byly zachovány jako v předešlých letech. 

• Prodeje, dělení a směnu pozemků 

• Zprávu o uplatňování územního plánu Městyse Radiměř 

• Prodej nemovitosti bez č. popisného stojící na p.č. st. 1439 

• Vzalo na vědomí závěrečný účet svazků obcí Mikroregion Svitavsko na rok 2022. 
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•  Vzalo na vědomí zápis s dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Radiměř za rok 

2021 Odborem finančním pro Pardubický kraj bez vad a nedostatků. 

Informace k navýšení poplatků za odpad, vodné a stočné. 
Vážení spoluobčané i na nás všechny dopadá celosvětový problém, zvýšení cen energií, 

pohonných hmot, zdražování potravin, vysoká inflace atd. Vzhledem k výše uvedeným 

důvodům jsme i my obdrželi od poskytovatelů služeb kalkulace s vyššími cenami, které  

zastupitelé důkladně projednali a následně schválili. Týká se to těchto služeb: údržba, 

opravy a provoz vodovodu, údržba kanalizace, opravy a provoz a zajištění odvozu 

a likvidace komunálního odpadu z popelnic a ze sběrného dvora a bioodpadu. Je potřeba 

říci, že Městys stále dotuje např. poplatek za likvidaci odpadu i když za třídění odpadu 

dostáváme od firmy EKOKOM již skoro 300 000,- Kč, kterými regulujeme poplatek, 

abychom nemuseli jít na maximální cenu, kterou požaduje LIKO Svitavy ve výši již 960,- 

Kč na poplatníka.  Městys tuto cenu musí zaplatit v plné výši 960,-Kč/poplatník. Dále je 

potřeba říci, že provoz sběrného dvora a likvidace bioodpadu na kompostárně stojí Městys 

nemalé náklady, které se týkají hlavně dopravního zajištění vývozu veškerých odpadů ze 

sběrného dvora, hřbitova a dále vývozu bioodpadu. Celková cena za tuto službu Městys 

stojí bezmála 200 000 – 250 000,- Kč. Tímto chceme upozornit na to, že tyto služby má 

občan zcela zdarma. Dále také stále nabízíme občanům možnost v případě potřeby si 

poplatek na poplatníka (900,-Kč) za likvidaci odpadů rozložit na více splátek, formou 

splátkového kalendáře po domluvě na Úřadu městyse. Veškeré úlevy a osvobození od 

poplatku zůstávají v platnosti – např. nad 80let, třetí a další dítě – osvobozeno od poplatku, 

úleva – 100,-Kč každé dítě do 15 let – přesné znění ve vyhlášce č.1/2022. 

Úhrada stočné: Městys Radiměř je závislý na přepravě odpadních vod přes obec Hradec 

nad Svitavou, kde nám obec účtuje od začátku provozu kanalizace pouze 1,- Kč bez 

DPH/1m³ za přepravu odpadních vod přes systém obce Hradec nad Svitavou. Dále jsme 

závislý na cenách Čistírny odpadních vod ve Svitavách, kde jsou naše odpadní vody 

likvidovány. Bohužel i čistírna odpadních vod musela razantně zdražit v letošním roce, 

vzhledem k nárustu cen energii, mzdových nákladů a inflace a zdražila o 4,55 Kč za 

vyčištění 1 m³ odpadních vod. Dále jsme stále povinováni vzhledem k poskytnuté dotaci 

na výstavbu kanalizace dodržovat nastavenou finanční analýzu, ve které musí být 

zohledněna inflace a tvoření fondu finanční rezervy na opravy. Proto naším hlavním 

zájmem pro budoucí provoz kanalizace je provádění pravidelných servisů, kterými 

dosahujeme minimalizace poruch na kanalizačním systému a tím i snižování nákladů na 

provoz a opravy a jeho co nevyšší efektivnost vůči nákladům na energie. Tady bych vám 

chtěl poděkovat za odpovědný přístup k likvidaci odpadních vod, kdy se již minimálně 

setkáváme při řešení poruch DČS s vhozenými předměty, které do kanalizace nepatří.  

Upozornění – Ti co provozují jiný systém likvidace odpadních vod upozorňujeme, že 

jejich používaný systém musí být řádně zkolaudován a dokladován provoz – tzn. doklady 

o vývozu, provozu čistírny – odběry vzorků.   
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Vodné: Zdražení vodného bylo přijato na základě předložené kalkulace firmou VHOS a.s. 

M. Třebová - provozovatel, kde zdražení vychází také z nárůstu energií, navýšení mezd, 

zdražení materiálu a současné inflace. Přesto jsme jedna z obcí v rámci ORP Svitavy, která 

má nejnižší cenu vodného. I v tomto případě jsme v předešlých letech zahájili postupný 

proces oprav jednotlivých částí obecního vodovodu a nechali namontovat elektronické 

dispečinky na tři tlaková pásma k efektivnímu provozování vodovodu a snižování 

ztrátovosti vodovodu, které se nám pomalu daří. 
 

Zvýšení finančního příspěvku na žáka z obecního rozpočtu 

Zastupitelé v rozpočtu na rok 2023 schválili  vzhledem k současné inflaci a celkovému 

zdražování, zvýšení příspěvku na každého žáka z 500,-kč na 750,-Kč na nákup školních  

potřeb, které pro žáky zajistí škola. 

Plánované investiční akce v roce 2023 

V letošním roce bude pro nás prioritou dokončení nového společenského domu včetně 

přilehlého parku, na který bude podána žádost o dotaci. Zahájení provozu společenského 

domu plánujeme na přelomu 2023/2024. Další větší investiční akcí v tomto roce bude 

oprava vodovodu v úseku od čp. 79 po čp. 475 po zadní místní komunikaci – technologií 

protlaků – již získaná dotace od Pardubického kraje ve výši 580 000,-Kč.  

Příprava dokumentace – dobudování 10 - 12 hrobových míst pro urnové hroby vedle kašny 

na hřbitově. 

Podání žádosti o dotaci na dostavbu školky pokud bude vypsán dotační titul a umožní nám 

to podmínky dotace s případnou plánovanou realizací 2024 -2025. 

Řešení přípravy projektové dokumentace na dobudování – rekonstrukce školní družiny se 

zvýšením kapacity v prostorech  na čp. 213 (školní jídelna). 

 

Celkový stav na běžných účtech městyse k 02.01.2023 je 56 899 237,27,-Kč 

Předpokládaný budoucí příjem – prodej čtyř bytů na čp.316 vč. pozemků.  

 

 

Přání starosty 
Vážení spoluobčané, letošní rok nebude asi jednoduchý, ale věřme, že snad vše bude 

směřovat k lepšímu. Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, osobní pohodu a štěstí 

v roce 2023.  

                                                                                     Roman Satrapa 

                                                          starosta 
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Poplatky za odpad a psa 
Poplatky za odpad a poplatky za psa budou vybírány od 1.3.2023 a budou splatné do 

31.8.2023. Poplatek za odpad je ve výši 900,- Kč za osobu, děti do 15ti let ve výši 800,- 

Kč. 

Poplatek za prvního psa je ve výši 100,- Kč, poplatek za druhého a dalšího psa je výši 150,- 

Kč. 

Poplatky je možné uhradit hotově na úřadě Městyse v úředních hodinách a to: v pondělí a 

ve středu od 7:30 - 12:00 hod., od 13:00 – 17:00hod. a ve čtvrtek od 13:00 – 15:00 hod. 

nebo zaplatit převodem na účet úřadu číslo: 1283353379/0800. 

Vzhledem k navýšení cen je možné po dohodě na úřadě zaplatit komunální odpad na 

splátky. 
 

Zprávy ze školy 
 

Školní vánoční jarmark 

     V sobotu před první adventní nedělí proběhl poprvé školní vánoční jarmark. A jaký byl? 

Názory budou různé, já si však dovolím jenom chválit. Nejprve svatého Petra za celkem 

obstojné počasí. Chválit bych chtěla nejen děti, ale nás všechny, kteří jsme věřili, že 

společně dokážeme vyrobit krásné rozmanité vánoční výrobky. Dokázali jsme v dětech 

probudit vzájemné nadšení, obdiv a uznání. Všichni školou povinní a rovněž ti nepovinní 

věnovali mnoho úsilí, času a energie přípravě, což se vyplatilo. Šikovné ručky dětí, jejich 

nápady a v neposlední řadě obchodního ducha, bychom mnohým mohli jen závidět.  

A o  tom, že byl jarmark úspěšný a výrobky se líbily, svědčí skutečnost prázdných stánků.  

     A jaký by to byl vánoční jarmark bez vystoupení dětí. Krásné vánoční písničky, které 

se linuly kolem rozsvíceného vánočního stromu, byly jeho úžasnou poslední tečkou. 

     Děkujeme vám všem, kteří jste naše děti přišli podpořit nebo jakýmkoli způsobem nám 

pomohli. 

     A protože jsme to napoprvé zvládli skvěle, budeme se zase s dětmi těšit napřesrok.                                                                                                                                                           

                                                                                                               Michaela Nečasová 
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Bez práce nejsou koláče 

aneb 

My za práci koláče měli 

a na výlet (promiňte, nejde to do rýmu: vlastivědně – dějepisně – zeměpisnou exkurzi) 

jeliii! 

Na předvánočním jarmarku v Radiměři si žáci radiměřské ZŠ vydělali prodejem svých, 

mimochodem velmi nápaditých a vkusných, výrobků poměrně slušný obnos. Sami si měli 

se svými penězi hospodařit, a tak se prostřednictvím školního parlamentu dohodli 

uspořádat návštěvu vánočních trhů v Olomouci. 

Jenže…, bohapusté shopování, spojené s dnešními vánočními trhy, by asi jen stěží naplnilo 

honosný význam slova EXKURZE. Takže pěkně od začátku. 

V pondělí 12. prosince žáci 5. – 9. ročníku vyrazili od školy. Lehké zděšení při nástupu do 

autobusu vyvolal outfit několika adeptů a adeptek na slušnou rýmu, sestávající z tenisek 

a kotníkových ponožek. Čepici a rukavice aby člověk pohledal. Bylo –4! Ale i napříč 

rozpakům jsme šťastně dojeli do Olomouce. Někdo zachumlaný v teplé šále, někdo 

v teniskách. Nu což, nakonec se stejně usmívali těžkooděnci i lehkooděnci. Ale 

nepředbíhejme. 

Po vylodění z autobusu nás čekal vlastivědně – dějepisně – zeměpisný výklad olomoucké 

rodačky, paní učitelky Hronové, alias Boženky. Během něj jsme objevili, co nám mráz 

dovolil: olomouckou tržnici z konce 19. století, jež se bohdá dočká rekonstrukce, čtyři 

z pětačtyřiceti olomouckých kašen, Mariánský sloup na Dolním náměstí, sloup Nejsvětější 

Trojice na Horním náměstí (mimochodem nejvyšší v ČR), gotickou radnici s erby, jež 

šikovné děti v převážné většině bez zaváhání rozpoznaly, a konečně bizarní socialisticko-

realistický orloj Karla Svolinského. Poznatky tak zůstaly dobrým materiálem k další 

diskusi. A tak můžeme s přehledem říct, že vzdělávací význam slova exkurze byl bezesporu 

naplněn. A co zbývalo? 

Obešli jsme stánky s rozličným tovarem, nakoupili dárečky svým blízkým 

a přiznejme si, trošku něco hezkého i pro sebe. Potom jsme se konečně vydali ohřát zkřehlé 

nožky do Šantovky. Jistě vás, milí čtenáři, nepřekvapí, že jedním z největších lákadel bylo 

občerstvení KFC:). A vlastně proč ne? V Radiměři na něj každý den nenarazíte a děti si to 

určitě zasloužily. Chovaly se totiž po dobu celého zájezdu velmi spořádaně, za což je třeba 

je jenom pochválit. 

A co se na závěr sluší? Alespoň zmínit příčinu toho všeho, a to – navýsost vydařený 

předvánoční jarmark! 
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Obnova v našem městysu 
Na základě dotace od Mikroregionu Svitavy bylo vytvořeno pietní místo, kde byl uložen 

Švédský kámen.  

  

 

 

Pardubický kraj poskytl dotaci na: „Oprava vstupního portálu – brány na hřbitov 

v Radiměři“ 
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Ostatní 

Tříkrálová sbírka 

Vážení spoluobčané, ve dnech od 2.1 až 15.1.2023 v našem Městysu proběhne Tříkrálová 

sbírka. Pokud Vás koledníci nezastihnou doma, můžete přispět do sbírky na úřadě Městysu 

nebo převodem pomocí QR kódu, který bude uveden na plakátě vyvěšeném na úředních 

deskách. 

 
 

 

Vydává Městys Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032.  Redakční rada: Alena Hloušová, e-mail pro příspěvky: 

radimersky.zpravodaj@seznam.cz.  Příspěvky nejsou redakčně upravovány.  Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na 

webových stránkách obce www.obec-radimer.cz 
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: obec@obec-radimer.cz. Uzávěrka příštího čísla bude 20. ledna 2023 

mailto:radimersky.zpravodaj@seznam.cz

