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Z Á P I S 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2018 

 

Přítomno   : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny 

Omluven   : Jaroslav Čepelík, Jana Nejedlová - zastupitelé 

Dále přítomno  : 3 občané 

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

14.6.2018. 

 

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

Program zasedání: 

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

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ze dne 1.6.2017 

4. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stavba „Radimovice  

– vodovod pro 10 RD“, LI063 005 

5. Žádost o poskytnutí permamentek – motivační program obce 

6. Účelový fond obce Radimovice – rozdělení dotací 

7. Územně správní členění správního obvodu ORP Turnov 

8. Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva obce 

9. Informace k rozpracovaným projektům 

10. Technické zázemí – vyjádření dotčených orgánů, další postup prací 

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2018 

12.   Diskuze 

13.  Závěr 

 

Program jednání byl doplněn o body: 

 Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2017 

 

Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS 

Ověřovatelé zápisu  : Ing. Kateřina Lesáková, Robert Marek 

 

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. 17/2018 – splněno (smlouva „ZELENÁ OBEC“) 

 Usnesení č. 18/2018 – splněno (PD na místní komunikaci) 

 

 

3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ze dne 1.6.2017 

Dodatek č. 1 se týká zkrácení doby nájmu o jeden den do 2.6.2019 a zákaz nájemci uzavřít 

smlouvu o podnájmu. 
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Usnesení č. 24/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavřít s panem xxxxxxxxx dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě na byt v Radimovicích č.p. 47 ze 

dne 1.6.2017 

a  u k l á d á 

a) starostce obce podepsat s panem xxxxxxxxxxx, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt 

v Radimovicích č.p. 47 ze dne 1.6.2017 

b) zaslat jedno vyhotovení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na Státní fond rozvoje bydlení 

 

 Termín: 06/2018 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0   

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 

 

4. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stavba „Radimovice    

    – vodovod pro 10 RD“, LI063 005 

V roce 2008 byla s SVS a.s. uzavřena kupní smlouva na vodovodní řad v lokalitě 13, kde se SVS 

a.s. za splnění podmínek smlouvy tj. napojení nejméně 90% deklarovaného počtu nově 

připojených obyvatel trvale žijících v obci, zavázala uhradit kupní cenu vodovodního řadu. 

K připojení obyvatel mělo dojít do 5 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí na vodovod. 

Jelikož nedošlo k naplnění podmínek smlouvy SVS a.s. předložila dodatek č.1, v kterém obci 

Radimovice doplatí zbylou část kupní ceny bez splnění podmínky, že prodávající (obec) doloží 

kupujícímu věrohodným způsobem, že k vodovodní síti, která tvoří vodní dílo, bylo připojeno 

nejméně 90% deklarovaného počtu nově připojených obyvatel trvale žijících v obci. 

 

Usnesení č. 25/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavřít se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 

99 469 dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2008 (CES 2921/2008) – Stavba 

„Radimovice – vodovod pro 10 RD“, LI063 005 

a  u k l á d á 

starostce obce podepsat se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČ 490 99 469 dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 26.11.2008 (CES 2921/2008) – 

Stavba „Radimovice – vodovod pro 10 RD“, LI063 005 

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 
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5. Žádost o poskytnutí permanentek – motivační program obce 

Dne 17.5.2018 obdržela obec e-mailovou žádost od xxxxxxx z obce Čtveřín, xxxxxx z obce 

Pěnčín o poskytnutí permanentek z motivačního programu obce za pomoc při obecních akcích. 

 

Usnesení č. 26/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

poskytnutí permanentky z motivačního programu obce (5 hodin/1 osoba) těmto osobám: 

xxxxxxxxxxx 

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 

 

6. Účelový fond obce Radimovice – rozdělení dotací 

Místostarosta obce seznámil přítomné s podanými žádostmi do Účelového fondu. Celkem bylo 

podáno 6 žádostí v celkové výši požadované dotace 55.685,53 Kč. K rozdělení pro rok 2018 je 

v rozpočtu Účelového fondu částka 45.353,10 Kč 

Před rozhodnutím zastupitelstva o přidělení dotací, žadatel xxxx, písemně  25.6.2018 odstoupil 

od žádosti o dotaci z Účelového fondu obce Radimovice na rok 2018 na projekt „Tenis pro 

zdravější život“. K rozhodnutí zastupitelstva obce o přidělení dotace bylo předloženo 5 projektů. 

Usnesení č. 27/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

r o z h o d u j e 

poskytnutí dotací z Účelového fondu obce Radimovice níže uvedeným subjektům ve výši: 

 

Název příjemce dotace IČ/adresa  Název projektu Výše dotace 

MotoRadimovice z.s. 4963156 Dětský Motoden 2018 13.319,- Kč 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

RADIMOVICE 46746161 

Sportovní činnost dětí a 

dorostu - hasiči 

Radimovice 

 

 

11.273,- Kč 

Ing. Aleš Šrytr 

Radimovice 

xxx Tenisový turnaj 2018 

 

   4.367,57 Kč 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

RADIMOVICE 46746161 Hasičský víkend 

 

 

14.639,- Kč 

Tomáš Rulec 

Radimovice 

xxx  

Nohejbalový turnaj 

Cyrila a Metoděje 2018 

 

    1.754,53 Kč 
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a  u k l á d á 

starostce obce podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Účelového fondu obce Radimovice 

s vybranými subjekty 

          Termín: 07/2018 

Před zahájením hlasování nahlásila Mgr. Dagmar Šrytrová možný střet zájmů, hlasování se 

zdržela. 

 

Hlasování: 

PRO: 4     PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  1 

Hlasování se zdržela: Mgr. Dagmar Šrytrová 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

 

7. Územně správní členění správního obvodu ORP Turnov 

Starostka obce zopakovala usnesení zastupitelstva obce z roku 2016 a 2017, která hovoří o 

vytvoření samostatného okresu Turnov. Seznámila přítomné s dopisem z ministerstva vnitra, 

které požaduje po obci, aby si vybrala ze dvou navržených variant, které nabízí ministerstvo 

vnitra. Starostové ORP Turnov na svém jednání dne 11.6.2018 se jednoznačně shodli na podpoře 

vzniku okresu Turnov. Tuto podporu vyjádřila i Rada Libereckého kraje. 

 

Usnesení č. 28/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

p o v ě ř u j e  

starostku obce zaslat na ministerstvo vnitra odpověď, v které bude sděleno platné usnesení 

Zastupitelstva obce Radimovice č. 30/2016 z 20.6.2016 

 Termín: 06/2018 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 

 

8. Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva obce 

Usnesení č. 29/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

u k l á d á 

a) kontrolnímu výboru kontrolu plnění usnesení za období 01-06/2018 

b) finančnímu výboru kontrolu plnění čerpání rozpočtu za období 01-06/2018 

 Termín: 09/2018 
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Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 

 

9. Informace k rozpracovaným projektům 

Starostka obce podala zprávu k rozpracovaným projektům: místní komunikace Radimovice na 

p.p.č. 1274 a 1284, zřízení návrhu místa pro přecházení a návrhu umístění autobusového 

přístřešku vše v lokalitě u třech svatých a návrh řešení opravy pěších cest označených jako              

OC 41, OC 42 a OC 45. V rámci diskuze bylo dohodnuto, že starostka obce zajistí cenové 

nabídky na opravy pěších cest OC 41 a OC 45 a bude jednat s ČD o koupi pozemku p.p.č.1288 

v k.ú. Radimovice u Sychrova a zjistí vyjádření vlastníka oplocení v místě navrženého 

autobusového přístřešku. 

Starostka obce informovala přítomné o obdržených dotací z Libereckého kraje: 

 Doplnění Hřiště pro všechny II – 45.000,- Kč 

 Pořízení dýchacího přístroje – 18.000,- Kč 

 Přívěsný vozík – 25.000,- Kč 

 

10. Technické zázemí – vyjádření dotčených orgánů, další postup prací 

Starostka obce přečetla závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí 

jakožto orgánu státní správy lesů ze dne 30.5.2018 k stavbě Technického zázemí – varianta C 

(stavba u lesa) na p.p.č. 1057 v k.ú. Radimovice. V závazném stanovisku MÚ Turnov, odbor 

životního prostředí nesouhlasí k dotčení lesních pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesního 

pozemku stavbou „Technické zázemí, varianta C“ na p.p.č.1057 v k.ú. Radimovice u Sychrova.  

Druhé závazné stanovisko vydal Městský úřad Turnov odbor školství, kultury a sportu dne 

19.6.2018, jakožto příslušný orgán státní památkové péče, který své závazné stanovisko opřel o 

vyjádření Národního památkové úřadu v Liberci ze dne 5.6.2018.  Městský úřad Turnov ve svém 

výroku č.1 závazného stanoviska uvedl, že záměr stavby sociálního zařízení se skladovým 

zázemím na p.p.č. 685/2, 685/7 a 173/5 v k.ú. Radimovice u Sychrova dle dokumentace ve 

formě studie „Veřejný prostor Radimovice – varianta A“ vypracované v září 2017 Ing. arch. J. 

Dudou, Studio Artikl, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný s následující 

podmínkou: další stupeň projektové dokumentace bude v rozpracovanosti konzultován se 

zástupci orgánů státní památkové péče a ve finální podobě předložen ke schválení v rámci 

nového správního řízení. Ve svém druhém výroku závazného stanoviska správní orgán uvedl, že 

varianta B vypracovaná Ing. arch Dudou, je z hlediska zájmů státní památkové péče nepřípustná.  

/Varianta A = přízemní objekt zasazený do stávajícího výrazného terénního zlomu mezi 

hasičskou loukou a sportovištěm, varianta B = dvoupodlažní objekt zasazený do svahu mezi 

hasičskou loukou a sportovištěm/. 

 

Usnesení č. 30/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

objednat administraci veřejné zakázky malého rozsahu „Technické a sociální zázemí Radimovice 

– projektové práce k územnímu a stavebnímu řízení“ u poradkyně Mikroregionu Jizera 
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j m e n u j e 

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:  

 Mgr. Dagmar Šrytrová 

Náhradník: xxx 

 Ing. Kateřina Lesáková 

Náhradník: xxx 

 Ladislav Dvořák 

Náhradník: xxx 

 Jana Nejedlová 

Náhradník: xxx 

 Robert Marek 

Náhradník: xxx 

 Jaroslav Čepelík 

Náhradník: xxx 

 Iva Švec 

Náhradník: xxx 

a  u k l á d á 

starostce obce zveřejnit na úřední desce obecního úřadu zadávací podmínky veřejné zakázky 

malého rozsahu „Technické a sociální zázemí Radimovice – projektové práce k územnímu a 

stavebnímu řízení“ 

 

Hlasování: 

PRO: 4    PROTI:  1    ZDRŽEL SE:  0 

 

Proti: Iva Švec 

Výsledek hlasování: usnesení přijato. 

 

11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2018 

Usnesení č. 31/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2018 

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:  0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 
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12. Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2017 

Závěrečný účet Mikroregionu Jizera byl uveřejněn na úředních deskách členských obcí a 

schválen na zasedání Mikroregionu Jizera dne 14.6.2018. 

 

Usnesení č. 32/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

b e r e  n a  v e d o m i 

závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2017 

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI: 0    ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

13. Diskuze 

Diskuze nebyla. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod. 

 

 

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS. 

 

 

 

 

 

………………………..    ……………………….    

Mgr. Dagmar Šrytrová    Ladislav Dvořák 

starostka      místostarosta  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

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

Ing. Kateřina Lesáková    Robert Marek    

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:  

Svěšeno z úřední desky OÚ:  


