ČÍSLO 21/BŘEZEN 2019
Vážení občané,
dnešní úvodní slovo bych rád zaměřil na řešení životního
prostředí v obci. V měsíci květnu bude znovu spuštěná tzv.
„Kotlíková dotace“ z MSK. Je to poslední pomoc při řešení
výměny starého kotle za novější ekologický způsob vytápění.
Od září 2022 je zakázáno topit s kotly 1. a 2. emisní třídy.
Nechci strašit, ale může nastat situace, že budou prováděny
kontroly topení a hříšnici budou dostávat vysoké pokuty. Jsme připraveni Vám pomoci, ale
hlavní rozhodnutí je na Vás. Případní zájemci mají také možnost svůj záměr konzultovat ve
středu 20. března 2019 na Městském úřadě ve Vítkově od 15,00 hodin. Přítomni zde budou
pracovníci MSK, kteří představí tuto výzvu. Je to poslední možnost využití státních financí na
výměnu neekologického kotle za kotel ekologický.
Dalším tématem je čištění odpadních vod z domácností. Naivně jsem byl přesvědčen, že
záležitost půjde lehce vyřešit. Nyní už vím, že vše je velmi složité a časově náročné.
Nejsmutnější je zjištění, že firmy vyrábějící domovní čističky podstatně zvýšily ceny svých
výrobků. Na nás je nyní úkol, abychom hledali technologické řešení k ušetření finančních
prostředků. Do měsíce září bude provedena projektová dokumentace a na jaře 2020
předpokládáme zahájení akce.
Dalším úkolem pro obec bude vytvoření centrálního čištění odpadních vod, kde také
hledáme optimální řešení. V prvním pololetí letošního roku bychom chtěli zorganizovat
veřejnou schůzí ohledně likvidace odpadních vod, tam by už mělo být více informací pro
jednotlivé řešení každé domácnosti.
Od 1. 1. 2020 bude povinnost obce sbírat také jedlé oleje a tuky. Sběr by měl probíhat
následujícím způsobem. Občan, který se bude chtít zbavit přepáleného oleje, tento naleje do
PET láhve a láhev vhodí do přistavené řádně označené sběrné nádoby. Je to další pomoc
obce při likvidaci tuku z domácnosti. Uvědomme si, že přepálené tuky se nejčastěji vlévají do
odpadu, odpadní potrubí zanášejí, až ho úplně zanesou. Vyčištění potrubí je velice náročné a
také nákladné. I na takové záležitosti je třeba si zvykat. Máme před sebou instalace DČOV a
také centrální likvidaci odpadních vod a i takové likvidování přepálených olejů by měla být
věc samozřejmá. V plánu máme již nyní zakoupení určených sběrných nádob a rozmístit je
po obci, bude jich zatím 5 ks. V budoucnu budeme sběrná místa rozšiřovat.
Dne 20. března 2019 v 15,00 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadů v Radkově
konat veřejné projednání o Návrhu územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního
plánu Radkov na udržitelný rozvoj území. Toto oznámení je vyvěšeno na úřední desce
obecního úřadu, jako Veřejná vyhláška nebo na stránkách obce v sekci úřední deska.
Petr Dubový, starosta obce

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Sazba poplatku na kalendářní rok 2019 činí:
a) 500,- Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt
b) 500,- Kč za rekreační objekt

Splatnost místního poplatku:
Místní poplatek je splatný do 31. 3. 2019 a lze jej hradit v hotovosti, bezhotovostním
způsobem - číslo účtu 18125821/0100, VS: 1340 + číslo popisné, evidenční.

Místní poplatek ze psů
Sazba poplatku na kalendářní rok 2019 činí:
a) za prvního psa v rodinném domě 50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 100,- Kč

Splatnost místního poplatku:
Místní poplatek je splatný do 31. 3. 2019 a lze jej hradit v hotovosti, bezhotovostním
způsobem - převodem z účtu, číslo účtu 18125821/0100.

Provoz obecní knihovny
Každou středu: 16,30 – 18,00 hodin

Důležité termíny:
-

20. 3. 2019 v 15,00 hodin zasedací místnost OÚ – veřejné projednání o Návrhu
územního plánu Radkov a Vyhodnocení vlivů územního plánu Radkov na udržitelný
rozvoj území

-

27. 3. 2019 v 17,00 hodin zasedací místnost OÚ – zasedání zastupitelstva obce
(program – schválení rozpočtu obce na rok 2019 a další)

-

Do 31. 3. 2019 – lhůta pro úhradu místních poplatků (psi, odpady)

CENÍK - KD RADKOV OD 1. 2. 2019
Pronájem prostor KD
Místní občané – pohřební hostiny
Místní občané – přísálí, kuchyň
Místní občané – velký sál, přísálí, kuchyň
Cizí občané – přísálí, kuchyň
Cizí občané – velký sál, přísálí, kuchyň
Místní a cizí občané - komerční účel
Podnikatelské subjekty
Místní složky a kroužky - komerční účel
Místní složky a kroužky - nekomerční účel
Další den navíc k víkendu

Cena pronájmu
500,- Kč
1.000,- Kč/víkend
500,- Kč/pracovní den
1.500,- Kč/víkend
750,- Kč/pracovní den
2.000,- Kč/víkend 1.000,- Kč/pracovní den
2.500,- Kč/víkend 1.250,- Kč/pracovní den
1.000,- Kč/hodina
1.000,- Kč/hodina
1.000,- Kč/den
BEZPLATNÝ NÁJEM
500,- Kč/den

Pronájem movitého majetku KD
Cena pronájmu
Židle
30,- Kč/den
Stůl
40,- Kč/den
Lavice zahradní
20,- Kč/den
Stůl zahradní
30,- Kč/den
Set zahradní (1 stůl, 2 lavice)
60,- Kč/den
Stan velký
800,- Kč/den
Stan střední
500,- Kč/den
Místní složky a kroužky
BEZPLATNÝ NÁJEM
Zapůjčení movitého majetku pouze s použitím v k. ú. Radkov u Vítkova.
Poškození majetku KD
Židle
Stůl
Lavice zahradní
Stůl zahradní
Zahradní set
Rozbité nádobí (sklo, porcelán)

Cizí občané
50,- Kč
70,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
2.000,- Kč
1.200,- Kč

Cena za poškození
800,- Kč/ks
1.500,- Kč/ks
200,- Kč/ks
400,- Kč/ks
800,- Kč/set
30,- Kč/kus

Zapůjčení
Ubrus
30,- Kč/kus
Ručník 20,- Kč/kus
Utěrka 20,- Kč/kus

CENÍK - NÁKLADY VIKŠTEJN, SPORTOVNÍ AREÁL OD 1. 2. 2019
Pronájem
Místní občané
Cizí občané

Cena pronájmu
1.000,- Kč/víkend
1.500,- Kč/víkend

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Radkov vyhlašuje
Výběrové řízení na obsazení pozice dělník na údržbu a úklid obce
Pracovní náplň:
• Běžná údržba veškerého majetku obce včetně údržby veřejné zeleně
• Řidič motorových vozidel
• Letní a zimní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství (pracovní
pohotovost)
• Obsluha a údržba ČOV a DČOV
• Součinnost s ostatními zaměstnanci (VPP)
• Další pracovní náplň bude upřesněna při výběrovém řízení
Zařazení: dělník
Místo výkonu práce: k. ú. Radkov u Vítkova
Pracovní poměr: doba neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Pracovní úvazek: plný, jednosměnný provoz
Předpokládaný nástup: dle dohody
Požadované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem, základní s praxí
Jiné požadavky:
• Samostatnost při řešení technických problémů, spolehlivost, manuální zručnost,
zodpovědnost, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz skupiny B, C, T
• Organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi
• Zdravotní způsobilost odpovídající fyzické práci ve venkovním prostředí
• Trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
• Praxe na obdobné pozici výhodou
• Praxe s obsluhou pracovních strojů výhodou
• Pobyt v obci Radkov a v jejím bezprostředním okolí výhodou
Obsah přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, telefonní
kontakt, e-mail uchazeče, podpis uchazeče.
Požadované podklady k přihlášce:
• Strukturovaný životopis
• Výpis z evidence Rejstříku trestů max. 3 měsíce starý
• Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Telefonní kontakt a e-mail
• Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení
Platové zařazení: 5-6. platová třída, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o plat.
poměrech zam. ve veřejných službách a správě, odměny a prémie po zkušební době.
Zaměstnanecké benefity: např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně
nebo poštou do 15. 3. 2019 na adresu: Obec Radkov, Radkov 58, 747 84 Radkov
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DĚLNÍK NA ÚDRŽBU A ÚKLID
OBCE - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Bližší informace: Petr Dubový, starosta obce, tel.: 724184399

