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Z Á P I S 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.5.2020 

 

Přítomno:    7   zastupitelů  

Dále přítomno:  3  občané 

 

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne 

27.4.2020. 

 

1. Zahájení - schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Program zasedání: 

1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

3. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú.Radimovice (park před DS Sychrov). 

4. Záměr prodeje části pozemku č. 1268. 

5. Jmenování člena Kulturní komise obce Radimovice. 

6. Vyhlášení programu Volnočasové aktivity 2020. 

7. Motivační program 2020. 

8. Rozpočtové opatření 1/2020. 

9. Diskuse. 

10. Závěr. 

 

Program jednání byl doplněn o body: 

 

• Smlouvy o smlouvě budoucí – Lanková, Šulc, Bobek. 

• Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – Rally 

Bohemia 2020. 

• Poptávkové řízení na dodavatele prací  Restaurování soch tří svatých - výsledek. 

• Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. za rok 2019 

 

Námitky proti programu:  nejsou 

  

Zapisovatelem byl určen : Robert Marek 

Ověřovatelé zápisu  : Aleš Bursa, Vladimír Casanova 

Hlasování: 

PRO:7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  0 

Program jednání byl schválen. 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

  

 Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné stání) 

 Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy) 

 Usnesení č. 39/2019, 45/2019 – trvá (pozemek č.1273) 

 Usnesení č. 4/2020 – splněno (poptávkové řízení na zhotovitele zakázky Rekonstrukce soch 

tří svatých) 

 Usnesení č. 5/2020 – splněno (podklady k pronájmu pozemku č.1066) 

 Usnesení č. 6/2020 – splněno (smlouva o využití předurčené jednotky SDH) 

 Usnesení č. 8/2020 – splněno (směrnice o cestovních náhradách) 

 Usnesení č. 9/2020 – splněno (odkup pozemku č. 1147 od ČD – nabídnou k odkupu sami 

v nabídkovém řízení jiným subjektům) 

 Usnesení č. 10/2020 – splněno (smlouva o smlouvě budoucí – předložena upravená)  
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3. Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú. Radimovice (park před DS Sychrov). 

 

Předsedající přivítal váženého hosta p. Duška, který představil svou vizi úpravy pozemku č. 

1066 v k.ú. Radimovice a návrh nájemní smlouvy.  

 

Za domov pro seniory Sychrov mluvil pan Horník: 

Domov pro seniory by si rád pronajal pozemek mezi domovem a hřištěm, na němž by chtěl 

vybudovat volně přístupný park.  

Do parku by investoval 400 – 500 tisíc korun a realizoval by výsadbu zeleně, vybudování 

cestiček s lavičkami, které by byly zastřešené. V celém parku by bylo decentní noční osvětlení. 

Z důvodu velké investice podmiňují pronájem na minimálně 10let a více. 

 

Starosta informoval zástupce domova pro seniory o záměrech zastupitelů: 

• Vybudování zázemí pro sportoviště v zadní části parku s odkanalizováním a přípojkami 

přes park 

• Původní plán na vybudování koupaliště je nereálný a oprava hasičské nádrže zatím není 

v plánu 

Aleš Bursa nepodporuje pronájem na 10 let, jelikož většina zastupitelů slíbila lidem výstavbu 

koupaliště. Navrhuje pronájem na rok. Upozorňuje, že pokud bude podepsána smlouva na 10 let, 

tak toto zastupitelstvo znemožní dalším zastupitelstvům cokoli realizovat na tomto pozemku. 

 

Robert Marek navrhuje dát jasné rozhodnutí ano či ne. Je hloupost mít vedle domova důchodců 

koupaliště kde budou křičet malé děti. 

 

Pan Dušek se přidává do diskuze a informuje zastupitele, že domov důchodců je pro obec benefit 

a většina klientů bude hlášena v obci k trvalému pobytu a tím pádem je to přínos pro obecní 

rozpočet. 

 

Robert Marek navrhuje hlasovat o pronájmu parku na dobu 10let s tím, že v průběhu výstavby 

parku se vybuduje zasíťování případného zázemí pro sportoviště. 

 

Aleš Bursa je zásadně proti tomuto návrhu. 

 

Usnesení č. 12/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

s c h v a l u j e 

smlouvu o pronájmu pozemku č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova společnosti DS Sychrov, 

souhlasí, aby společnost upravila na své náklady dotčený pozemek a v průběhu výstavby 

připravila zasíťování zadní části pozemku. 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI:   1           ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení  bylo schváleno. 

 

 

4.  Záměr prodeje části pozemku č. 1268   

Usnesení č. 13/2020 

 

Na základě žádosti manželů Hoffmanových ze dne 8.11.2019 o odkup části pozemku č. 1268,  

původní číslo 174/24 a předložení důvodů odkupu pozemku zastupitelstvo obce   

s c h v a l u j e 
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žádost o odkup části pozemku č. 1268 dle předloženého výměru a 

 u k l á d á  

starostovi obce podepsat kupní smlouvu s částkou 300 kč/m2 tedy dle výměru  56 m2 za částku 

16.800,- Kč. Geometrický plán a poplatek za vklad do katastru půjde na vrub kupujícího. 

 

 

Hlasování: 

PRO:   7        PROTI:   0             ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení  bylo schváleno. 

 

 

5. Jmenování člena Kulturní komise obce Radimovice 

 

Usnesení č. 14/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

s c h v a l u j e 

jako nového člena Kulturní a sociální komise obce Radimovice od 1.6.2020 Kristýnu 

Světlíkovou. 

 

Hlasování: 

PRO:  6    PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1  

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

6. Vyhlášení programu Volnočasové aktivity 2020  

 

Předsedající přednesl – Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Statutem 

účelového fondu obce Radimovice na rok 2020. Předsedající navrhl jedno kolo podání žádostí, 

od 1.9. do 30.9.2019. Platí pro všechny akce konané v Radimovicích od 1.6.2020 do 31.12.2020. 

Usnesení č. 15/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

u k l á d á 

starostovi obce vyhlásit od 1.6.2020 program k předkládání žádostí o dotaci v souladu se 

statutem účelového fondu obce Radimovice. 

 

Hlasování: 

PRO: 7 PROTI:   0             ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

7. Motivační program obce Radimovice 2020  

Usnesení č. 16/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

s c h v a l u j e   

úpravu motivačního programu na rok 2020 dle návrhu předsedajícího a počet permanentek na 

víceúčelové sportoviště dle přiloženého seznamu. 
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Hlasování: 

PRO: 7 PROTI:0                ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

8.  Rozpočtové opatření 1/2020.  

 

Usnesení č. 17/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 

PRO: 7                PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

9.  Smlouvy o smlouvě budoucí – Lanková, Šulc, Bobek. 

 

Usnesení č. 18/2020 

Na základě nově předložených smluv - Smlouvy o smlouvě budoucí – Lanková, Šulc, Bobek a  

po jejich projednání zastupitelstvo obce Radimovice 

u k l á d á  

starostovi obce podepsat Smlouvy o smlouvě budoucí s pí.Lankovou, p. Šulcem a p. Bobkem. 

  

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

10. Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – 

Rally Bohemia 2020 

Zastupitelstvo obce po projednání 

B e r e  n a  v ě d o m í  

Vydané opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – 

Rally Bohemia 2020 a přehled uzavírek z důvodu konání Rally Bohemia 2019 na den 12.7.2019 

od 7:30 hod. do 16:30 hod.  

Hlasování: 

PRO: 6                          PROTI:  1   ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 
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11. Poptávkové řízení na dodavatele prací  Restaurování soch tří svatých – výsledek. 

 

Předsedající přednesl výsledky poptávkového řízení na dodavatele prací Restaurování soch tří 

svatých : 

Osloveny byly 3 subjekty s akreditací restauratérských prací. 

- Mgr. Jakub Rafl  - s cenou 187 200,- bez DPH a termínem od června 2020 

- Artegram s.r.o.  – s cenou 252 000,- bez  DPH a termínem od srpna 2020 

- MgA.Josef Faltus – s cenou 220 000,- bez DPH a termínem od července 2020 

Výsledkem dle ceny, referencí a termínu prací byla vyhodnocena jako nejlepší volba pro obec 

Radimovice Mgr. Jakub Rafl. 

 

Usnesení č. 19/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

U k l á d á    

Starostovi obce podepsat s Mgr. Jakubem Raflem smlouvu o dílo na Restaurování soch tří 

svatých v obci Radimovice.  

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  2 

 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

12. Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. za rok 2019 

 

Usnesení č. 20/2020. 

Zastupitelstvo obce po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

výroční zprávu o poskytování informací v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., O 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Hlasování: 

PRO:    7                                             PROTI:     0                                       ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:    usnesení bylo schváleno. 

 

13. Diskuze 

Informace starosty : 

 - Informace o výskytu nemoci Covid -19 – v naší obci nebyl prokázán žádný výskyt této 

nemoci, byla provedena opatření, občané na své náklady a svůj čas věnovali šití naústenek, za 

roznášení těchto bych chtěl poděkovat zastupitelům p.Jenšovskému a p.Jechovi. Za šití bych rád 

poděkoval pí.Rejhové, pí.Tomšů, pí.Čadkové, pí.Hanušové, pí.Dobiášové, pí. Roslerové, 

pí.Polákové a pí.Casanovové, za dodání materiálu p. Kubíčkovi. Jsem rád, že jsem to zatím 

zvládli a snad slibovaná druhá vlna do naší obce nepřijde.  

Desinfikovány byly společné prostory OU a pošty, byly dány k dispozici nádoby s desinfekcí, 

pro hasiče zajištěny ochranné prostředky, které zaplať pánbůh nebylo potřeba využít. Zakoupen 

stojan na desinfekci a rukavice, který je na chodbě před schodištěm.  
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- Úklid v obci a jarní sekání. Již je přistaven kontejner na trávu. Od SDH nabídnuta jejich 

nevyužitá sekačka s pojezdem – využijeme ji. Vymalovaná čekárna, budou vyměněny podpěrné 

sloupy, úprava laviček, kdy po rozebrání bylo zjištěno značné poškození. P. Nejedlo nedodal po 

měsíci rozpočty, byl vybrán Mikuláš Leopold ze Semil. Repase prken laviček, na návsi úplně 

nové, u hasičské louky nové, kulatina u zábran nová. Opraven kolotoč na Hřišti pro všechny, kdy 

firmě jsme uložení kolotoče reklamovali již v červnu 2019 a ta s obcí přestala komunikovat. 

Obec provedla úpravu na vlastní náklady. Po dnešní konzultaci s Evou Žalskou, která vznesla 

požadavek na pergolu a lavičky na sportovišti, kdy po konzultaci v Sokolu upřesní požadavky.   

-Aleš Bursa: dotaz v jaké fázi je realizace víceúčelové plochy za obecním úřadem. Jako hlavní 

problém vidí parkování před obecním úřadem, které je nebezpečné. 

Starosta: hlavní problém, že projektanti nezasílají nabídky a nemají čas. Další problém, že na 

tuto aktivitu nejsou vypsány žádné vhodné dotace. Vše budeme muset hradit z vlastních zdrojů. 

Aleš Bursa je nutné zamezit parkování před obedním úřadem, aby před úřadem nedošlo 

k tragické nehodě jako je střet dítěte s autem. Navrhuje instalaci dvou kamenných truhlíků na 

kytky a stojanu na kola. 

Starosta přislíbil realizaci tohoto opatření. 

-František Hoffman navrhuje, aby anonymní příspěvky na diskuzním fóru byli automaticky 

mazány. 

Starosta prověří, jaké jsou možnosti, aby nebylo možné psát anonymní příspěvky na diskuzní 

fórum. 

-František Hoffman proč se v poslední době nehlásí rozhlasem. Mnoho lidí je na tento způsob 

komunikace zvyklí. Bylo by možné hlásit rozhlasem pravidelně, alespoň jednou týdně? 

Starosta se omluvil a přislíbil nápravu, dle návrhu pana Hoffmana. 

 

14. Závěr 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v         19:53 hod. 

 

Zapsal: Robert Marek 

 

 

 

………………………..    ……………………….    

     Ondřej Zoubek                        Miroslav Jech 

          starosta         místostarosta  

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

…………………............                                           ………………………. 

Aleš Bursa          Vladimír  Casanova 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:  

Svěšeno z úřední desky: 


