
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 29.06.2020  Stránka 1 
 

Z Á P I S 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 29.6.2020 

 

Přítomno: 6  zastupitelů , Robert Marek pro nemoc omluven, pan Jenšovský se 

dostavil v 18:25 hodin 

Dále přítomni:  3 občani 

 

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

15.6.2020. 

 

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. Návrh závěrečného účtu za rok 2019.  

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019. 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. 

6. Úprava rozpočtu 2020 v souvislosti s vládním opatřením. 

7. Vystoupení obce z Euroregionu Nisa. 

8. Diskuse. 

9. Závěr. 

 

Program jednání byl doplněn o body: 

• Zajištění školení první pomoci členů výjezdové jednotky SDH Radimovice 

 

Námitky proti programu:  nejsou 

  

Zapisovatelem byl určen : Vladimír Casanova  

Ověřovatelé zápisu  : Aleš Bursa, Miroslav Jech 

Hlasování: 

PRO:5    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, 18/2020 – trvá (pozemek č.1273) 

 Usnesení č. 15/2020 – splněno (Vyhlášení programu Volnočasové aktivity 2020) 

 Usnesení č. 13/2020 – trvá (Záměr prodeje části pozemku č. 1268) 

 Usnesení č. 12/2020 – trvá (Záměr pronájmu pozemku č.1066 v k.ú. Radimovice) 

 Usnesení č. 19/2020 – trvá (Smlouva o dílo – rekonstrukce soch Třech svatých) 

 

3. Návrh závěrečného účtu za rok 2019. 

 

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 1.6.2020. 

Usnesení č. 20/2020 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

závěrečný účet obce za rok 2019  a to bez výhrad.  
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Zastupitelstvo obce tímto  

S c h v a l u j e  

Řádnou účetní závěrku obce Radimovice za rok 2019 

 

Hlasování: 

PRO: 5     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

4.  Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok 2019 byla zveřejněna na 

úřední desce dne 1.6.2020.Ve zprávě byly zjištěny nedostatky, byl chybně proveden zápis o 

inventarizaci majetku podle zákona č. 420/2004 par.13. , formální chyba v obsahu (táhne se 

s obcí již několik let.) s tím, že dojde k nápravě v provedení inventarizační zprávy za rok 2020.  

 

Usnesení č. 21/2020 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok 2019.  

Hlasování: 

PRO: 5     PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. 

 

Usnesení č. 22/2020 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2019, dle důvodové zprávy.  

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

6. Úprava rozpočtu 2020 v souvislosti s vládním opatřením. 

 

Předsedající přednesl návrh vládních opatření a skutečný stav s tím, že bude potřeba v rozpočtu 

obce oželet některé investiční aktivity. Dle návrhu předsedajícího nerealizovat výtah do 

víceúčelové budovy .  
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Usnesení č. 23/2020 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI:   0             ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

7. Vystoupení obce z Euroregionu Nisa. 

Usnesení č. 24/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

N e s c h v a l u j e   

Vystoupení obce Radimovice z Euroregionu Nisa, naopak pokusí se navázat úzkou spolupráci 

s pracovníky Euroregionu pro realizaci akcí z dotačního programu. 

 

Hlasování: 

PRO: 5 PROTI:0                ZDRŽEL SE: 1 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

K tomuto problému se zastupitelé vrátí na podzim t.r. 

 

8. Zajištění školení první pomoci členů výjezdové jednotky SDH Radimovice. 

Usnesení č. 25/2020 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

S c h v a l u j e   

Školení první pomoci pro 11 členů výjezdové jednotky obce v ceně 1200,- za každého člena. 

 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI:0                ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 

 

9. Diskuze 

Informace starosty : 

-Internetové stránky obce se musí upravit, aby splňovaly požadavky dle zákona č. 99/2019, bude 

přidán nový 360 st. náhled na obec, s tímto bude vyhodnoceno i diskusní fórum obce. 

-obecní zpravodaj nově bude zpracovávat grafik Tomáš Kuťák, p. Canov je natolik pracovně 

vytížen, že nám další spolupráci musel vypovědět. 

-Vyhodnocení akce Pohádkové vítání prázdnin, počasí vyšlo, účastnilo se 107 platících 

soutěžících dětí. Domnívám se, že akce byla úspěšná, slyšel jsem pouze pozitivní ohlasy. 

Vyúčtování bude až koncem týdne, paní účetní má do středy dovolenou. 

-Ve zpravodaji se čeká na poslední článek o historii obce od p.Rejhy, návrh na vložení ankety: 

Příspěvky občanů na zvelebení naší obce a doplnění strategického dokumentu Program rozvoje 

obce 2021-2026  
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-Množí se žádosti o změnu územního plánu obce Radimovice – žádosti o stavební pozemky. 

Starosta je ve spojení s p. Vargou, vedoucím územního plánování ORP Turnova, s kterým řeší 

další postup.    

- Pan Dvořák se obrátil na zastupitele s žádostí o úklid a dodržování pořádku v prostorech 

uskladnění materiálu ve VB. Pan starosta slíbil součinnost. 

 

 

 

 

 

 

14. Závěr 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00   hod. 

 

Zapsal: Vladimír  Casanova  

 

 

 

 

 

………………………..    ……………………….    

     Ondřej Zoubek                        Miroslav Jech 

          starosta         místostarosta  

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

Aleš Bursa        Miroslav Jech   

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:  

Svěšeno z úřední desky: 


