ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 26.3.2018
Přítomno
: 5 zastupitelů, dle prezenční listiny
Omluven
: Ladislav Dvořák, Jana Nejedlová
Dále přítomno : 11 občanů, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
16.3.2018.
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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. E294-VB/1/2018
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu
6. Žádost o vybudování příjezdové komunikace a veřejného osvětlení
7. Závěrečný účet za rok 2017
8. Účetní závěrka za rok 2017
9. Vyřazení kontejneru z majetku obce inventární číslo 232
10. Účelový fond
11. VZMR „Zpracování projektové dokumentace-technické a sociální zázemí Radimovice“
12. Diskuze
13. Závěr
Z programu jednání byl stažen bod č. 11 - VZMR „Zpracování projektové dokumentacetechnické a sociální zázemí Radimovice“.
Program jednání byl doplněn o bod:
 Dobíjecí stanice pro elektromobily
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 s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 5/2018 – splněno (žádost o dotaci Doplnění Hřiště pro všechny II)
Společná jarní brigáda obec x TJ Sokol x SDH Radimovice se bude konat při příležitosti Dne
Země 21.4.2018 od 09:00 hodin, sraz na sportovním areálu.

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 26.3.2018

Stránka 1

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. E294-VB/1/2018
Usnesení č. 8/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. E294VB/1/2018 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, IČ 70994234
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.j. E294-VB/1/2018 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, IČ 70994234
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Usnesení č. 9/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu
Usnesení č. 10/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
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6. Žádost o vybudování příjezdové komunikace a veřejného osvětlení
Na obec Radimovice byla doručena žádost vlastníků p.p.č. 190/27 v k.ú. Radimovice u
Sychrova, kteří budou na pozemku stavět rodinný dům, o vybudování příjezdové komunikace a
veřejného osvětlení.
Usnesení č. 11/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zpracování projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace a veřejného osvětlení –
k p.p.č. 190/27 v k.ú. Radimovice u Sychrova
a ukládá
starostce obce vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
7. Závěrečný účet za rok 2017
Usnesení č. 12/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
8. Účetní závěrka za rok 2017
Účetní závěrka je informace o celkovém hospodaření obce. Obsahuje rozvahu, výkaz zisku a
ztrát, přílohu účetní závěrky, FIN 2-12 M, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Usnesení č. 13/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
účetní závěrku obce Radimovice za rok 2017.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Výsledek hlasování: usnesení přijato.
9. Vyřazení kontejneru z majetku obce inventární číslo 232
Usnesení č. 14/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) vyřazení kontejneru z majetku obce Radimovice, inventární číslo 232
b) prodej firmě KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha, region Liberec
Švermova 117, 460 10 Liberec 20, IČ 28674286 za cenu 4.500,- Kč/1t
a ukládá
starostce obce podepsat s firmou KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00
Praha, region Liberec Švermova 117, 460 10 Liberec 20, IČ 28674286 kupní smlouvu
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
10. Účelový fond
Usnesení č. 15/2018
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) Identifikaci programu vč. příloh
b) Podmínky a vyhlášení programu „VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2018“ k předkládání žádostí
o dotace
c) Statut Účelového fondu obce Radimovice
d) Vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace
a ukládá
starostce obce zajistit vyhlášení programu „VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2018“ k předkládání
žádostí o dotace na rok 2018
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

11. Dobíjecí stanice pro elektromobily
Starostka přednesla žádost firmy Olife Energy, a.s. o pronájem pozemku na návsi (v zeleném
pruhu u stožáru veřejného osvětlení) pro výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily. Z diskuze
vyplynulo, aby nejdříve firma prověřila u ČEZu odběrné místo a jaký to bude mít zásah do
obecního majetku.
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12. Diskuze
Diskuze proběhla po ukončení oficiální části zasedání zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:30 hod.

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

………………………..
Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka

Ověřovatelé:

…………………............
Ing. Kateřina Lesáková

……………………….
Robert Marek

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:
Svěšeno z úřední desky OÚ:
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