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Z Á P I S 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 23.9.2019 

 

 

Přítomno:     6 zastupitelů  + p. Ciešlak 18.50 hod.  

Dále přítomno:   6 občanů 

 

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

9.9.2019. 

 

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. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku č. 1066 v katastru obce Radimovice 

4. Rekreační poplatky v obci. 

5. Diskuse.  

6. Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body: 

 

• Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. 

• Změna člena kontrolního výboru.  

• Změna správce víceúčelové budovy, hasičské zbrojnice. 

• Žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) MR Jizera 

 

Námitky proti programu:  nejsou 

  

Zapisovatelkou byla určena : Eva Holubcová 

Ověřovatelé zápisu  : Aleš Bursa, Vladimír Casanova 

 

 

Hlasování: 

PRO: 6   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. 19/2019 – trvá (pozemek č.1273) 

 Usnesení č. 20/2019 – splněno – odkup pozemku č. 1257 

 Usnesení č. 21,22/2019 – splněno – rozpočtová opatření č. 1,2/2019 

 Usnesení č. 23/2019 – splněno – smlouvy volnočasové aktivity 2019 

 Usnesení č. 27/2019 – splněno – permanentky 2019 

 Usnesení č. 28/2019 – splněno – smlouva s KB- konzervativní fond 

 Usnesení č. 31/2019 – splněno – zpomalovací prahy 
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3. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku č. 1066 v katastru obce Radimovice 

Dne 1.8.2019 byla doručena na obec Radimovice žádost o schválení Smlouvy o zřízení 

služebnosti mezi obcí Radimovice a firmou Regal Estate s.r.o. o zřízení věcného břemene 

služebnosti pro pozemek č. 1066 v k.ú. Radimovice.   

Usnesení č. 32/2019 

Zastupitelstvo obce po projednání návrhu   

Z a m í t á     

toto usnesení v předložené podobě a odkládá jeho projednání na další zasedání zastupitelstva 

z důvodu připomínek právníků obou stran. 

 

Hlasování: 

PRO: 6    PROTI:0   ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování:  usnesení  bylo  schváleno. 

 

 

4. Rekreační poplatky v obci   

Předsedající přednesl návrh na změnu vyhlášky č.2/2010 a snížení místního poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt v obci Radimovice z důvodu neúčelnosti. Dle žádosti paní Hoffmanové ze 

dne 6.9.2019 o přehodnocení vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt předsedající navrhuje snížit tento poplatek z 15Kč na 10Kč/ osobu a den. 

Usnesení č. 33/2019 

Zastupitelstvo obce po projednání návrhu na snížení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

U k l á d á  

starostovi obce vypracovat novelizaci vyhlášky č. 2/2010 a předložit ji ke schválení na dalším 

ZO.  

Hlasování: 

PRO:    3   PROTI:  1              ZDRŽEL SE: 2  

Výsledek hlasování:  usnesení  nebylo schváleno. 

 

 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. 

Usnesení č. 34/2019 

Na základě návrhu rozpočtového opatření č. 3/2019 zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2019, dle důvodové zprávy. Navýšení na straně  

výdajů, investice do oprav VO v obci, služby peněžních ústavů a na opravu čekárny. 

(neplánované výdaje) 

Hlasování: 

PRO: 6 PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování:  usnesení bylo schváleno. 
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6. Změna člena Kontrolního výboru. 

 

Na základě písemné žádosti paní Aleny Rejhové ze dne 2.9.2019 o uvolnění z funkce člena 

kontrolního výboru k 30.09.2019 z osobních důvodů,  předsedající navrhuje žádosti vyhovět.   

 

Usnesení č. 35/2019 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S o u h l a s í  

 

S uvolněním Aleny Rejhové z funkce člena kontrolního výboru obce Radimovice k 30.9.2019. 

 

Hlasování: 

PRO: 6   PROTI:  0    ZDRŽEL SE:   

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl do funkce člena kontrolního výboru paní Hanu Hanušovou k 01..10.2019 

 

Usnesení č. 36/2019 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

 Vo l í  

 

Do funkce člena kontrolního výboru obce Radimovice paní Hanu Hanušovou od 01.10.2019 

 

Hlasování: 

PRO: 5   PROTI:  1    ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno. 

 

7. Změna správce víceúčelové budovy a hasičské zbrojnice  

 

Na základě písemné žádosti ze dne 4.9.2019 pana Miroslava Bělonožníka o odstoupení z funkce 

správce víceúčelové budovy ze zdravotních důvodů ke dni 31.12.2019 předsedající informuje 

zastupitelstvo, že vyhověl žádosti a do funkce správce i se zajištěním úklidu víceúčelové budovy 

přibírá paní Hanu Hanušovou od 1.1.2020 na základě dohody o  pracovní činnosti.  

 

 

8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) MR Jizera.  

 

Usnesení č. 37/2019 

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

 

B e r e   n a   v ě d o m í   

 

podanou žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) MR Jizera a  
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U k l á d á   

 

Starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem Jizera zast. předsedou 

Ing. Václavem Sodomkou.  Jedná se o : 

- posypový vozík v hodnotě: 13.950,- Kč 

- motorová pila v hodnotě: 11.500,- 

Dotace z MR Jizera činí 12.775,- Kč 

Hlasování: 

PRO:6     PROTI:  0    ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení  bylo   schváleno. 

 

15. Diskuze 

 

- Objednávka na zhotovení základu příjezdové cesty p.č. 1274 od p. Radka Hauzra dle jeho 

cenové nabídky za cenu 49 tis. Kč bez DPH. Tento základ bude vypracován dle 

schválené projektové dokumentace f. Profes Projekt s.r.o. 

- Výpověď nájemní smlouvy f. Aqua ČR z nebytových prostor pronajatých v přízemí 

budovy č. 47, obec Radimovice ke dni 31.1.2020. Možnost dotace přes MAS Achát na 

bezbariérový přístup k OÚ a stěhování OÚ do přízemí bude upřesněna. 

- Podáno zjištění možností  dotací u MAS ACHÁT na financování restaurování soch Třech 

svatých v obci Radimovice dle návrhu restaurátora.  

- Zaslán doporučený dopis p. D.Polákovi ohledně nápravy stavu záboru obecních pozemků 

v k.ú. Radimovice.(gabionová zeď z části nebo zcela na pozemku obce Radimovice. 

- Zpomalovací prahy jsou namontovány cca 14 dnů, ale lidé se je  naučili objíždět, návrh 

na vysázení stromů na pozemku obce. Poptávka jaké a kdy sázet na zahradníka Zámku 

Sychrov. Také odstranění suchých stromů u hřiště a výměna za nové. Napadené stromy 

v jižní části obce, konzultace o odstranění.  

- Změna vyhlášky o odpadech, konzultace s MV pí. Janečkovou, Liberec. Zastupitelstvo 

obce musí toto řádně projednat. 

- Akce Sychrovská Pouť – příjem 77.320,- Kč , výdej zatím  61.216,- Kč, bude upřesněno 

po proplacení všech faktur. 

 

- p. Ladislav Dvořák  - vznesl dotaz ohledně textů do Obecního zpravodaje,  zda nenastal 

někdy problém s délkou textů  a  zda se někdy z tohoto důvodu nedostalo na jiného pisatele a 

zda je někdo, komu nebo čím případně dlouhé texty vadí? 

 

- starosta  pouze poprosil pisatele článků  do Zpravodaje o stručnost a ne o délce článku.  

 Nebylo to nic konkrétního. Dva až tři lidé jen vznesli dotaz, proč jsou některé články tak 

 dlouhé. 

 

p. Ladislav Dvořák – „Rezervní fond obce“ 

 

-  starosta informoval, že v rozpočtu není rezervní fond uveden, ale veškeré žádosti o 

 příspěvek mimo rozpočet posoudí a rozhodne zastupitelstvo obce, zda je možno vyhovět. 

      Starosta se omluvil se za špatnou formulaci, jednalo se o rezervu v kulturním fondu.  

 

p. Ladislav Dvořák – financování Masopustu 

 

-  starosta informoval, že o finanční pomoc na pořádání Masopustu nebylo zažádáno a ani 

 obec oficiálně nemůže takovouto akci financovat z hlediska prodeje masných výrobků.   
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- p. Ladislav Dvořák  - příspěvek na dopravu – do divadla v Prahy se příspěvek na dopravu 

neplatil, ale do ZOO Praha se platí a jak je to s příspěvkem pro občany bez trvalého 

pobytu v Radimovicích. 

 

-  starosta informoval, že toto je v kompetenci kulturní komise jak rozhodne, kdy příspěvek 

 platit a kdy ne. Co se týče občanů mimo trvalý pobyt v Radimovicích, ti platili příspěvek 

 vyšší než občané s trvalým pobytem v Radimovicích. 

 

p. Ladislav Dvořák – kontejnerové stání – nahlédnutí do dokumentace 

-  starosta požádal p. Ladislava Dvořáka o napsání žádosti, na kterou mu v 15ti denní lhůtě 

 odpoví. 

 

- úkol pro starostu: zjistit majitele pozemku ve Třtí, sype se břeh na silnici padají kameny. 

 

-  příspěvky do Zpravodaje č. 4 prosíme zasílat do 06.10.2019 

 

 

3. Závěr 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00  hod. 

 

 

 

Zapsala: Eva Holubcová 

 

 

 

 

 

………………………..    ……………………….    

     Ondřej Zoubek                        Miroslav Jech 

          Starosta         místostarosta  

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

Aleš Bursa          Vladimír  Casanova 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:  

Svěšeno z úřední desky OÚ:  


