
Z Á P I S

z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven
Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne 
1.8.2014.

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 smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/1507/2014
4. Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Chodník v obci Radimovice III "
5. Diskuze
6. Závěr 

Program jednání byl doplněn o následující body:
 Zastupování obce Radimovice v MAS Achát z.s.
 Umístění oplocení podél p.č. 1062 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu : Ladislav Dvořák, Hana Brožová

Hlasování:

PRO: 5 PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
 

Usnesení č. 15/2013 – trvá (nedodány podklady pro uzavření smlouvy)
Usnesení č. 16/2013 – splněno (darovací smlouva s Libereckým krajem - chodník)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 40/2013 – zrušeno (prodej vozidla Avia)
Usnesení č.   6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
Usnesení č. 17/2014 – trvá (Lesy ČR nedodaly výměru pozemku)
Usnesení č. 19/2014 – kontrolní výbor - splněno, finanční výbor – trvá
Usnesení č. 23/2014 – trvá (ekologická likvidace vozidla Avia)
Usnesení č. 26/2014 – trvá (smlouva s LK na zřízení pozemkové služebnosti – chodník III)

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/1507/2014

Usnesení č. 28/2014

Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e
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uzavřít  s Libereckým  krajem  smlouvu  č.  OLP/1507/2014  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení 
pozemkové  služebnosti  na  pozemek  č.  1270  v k.ú.  Radimovice  u  Sychrova  za  účelem 
výstavby chodníku v obci Radimovice III

a  u k l á d á

starostce obce uzavřít s Libereckým krajem smlouvu č. OLP/1507/2014 o smlouvě budoucí 
o zřízení pozemkové služebnosti.

Termín: 12.8.2014

Hlasování:

PRO: 5  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

V 18.15 hodin se na jednání zastupitelstva obce dostavila zastupitelka Ing. Kateřina Lesáková.

4. Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Chodník v obci Radimovice III "

Starostka obce seznámila přítomné s harmonogramem prací výstavby akce „Chodník v obci 
Radimovice  III“.  Do 28.8.2014 musí  být  na  stavební  úřad  v Turnově předána  smlouva  o 
smlouvě budoucí  o  zřízení  pozemkové služebnosti.  Následně stavební  úřad vydá  stavební 
povolení  na  stavbu  chodníku  (všechny  3  etapy).  V průběhu  měsíce  srpna  bude  vypsáno 
výběrové řízení  na zhotovitele  stavby 1.  etapy chodníku s termínem realizace 09-11/2014. 
Stavba bude zkoordinována s výstavbou nového vodovodního řadu, který bude v úseku od 
návse směrem za č.p. 13. Dle sdělení zástupce SčVk má SVS v letech 2015-2016 vyčleněny 
finanční prostředky na výstavbu vodovodního řadu v úseku výstavby 2. a 3. etapy chodníku. 

Usnesení č. 29/2014

Zastupitelstvo obce po projednání

j m e n u j e

a)  komisi  pro  otevírání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  „Chodník  v obci 
Radimovice III – 1. etapa“ ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Alena Rejhová, Ing. Kateřina 
Lesáková, Ladislav Dvořák, Ing. Lukáš Holeček, Tomáš Rulec, Hana Brožová

b) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník v 
obci Radimovice III – 1. etapa“ ve složení:

 Mgr. Dagmar Šrytrová

Náhradník: Ing. Aleš Šrytr

 Alena Rejhová

Náhradník: Ing. Karel Bílek

 Ing. Kateřina Lesáková

Náhradník: Miloslav Bělonožník

 Ladislav Dvořák

Náhradník: Ladislav Dvořák st.

 Tomáš Rulec
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Náhradník: Lenka Tauchmanová, DiS.

 Hana Brožová

Náhradník: Zdeňka Hanušová

 Ing. Lukáš Holeček

Náhradník: Ing. Václav Holeček

Hlasování:

PRO: 6  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

5. Zastupování obce Radimovice v MAS Achát z.s.

Usnesení č. 30/2014

Zastupitelstvo obce po projednání

p o v ě ř u j e

zastupitele  Ladislava  Dvořáka  k zastupování  obce  Radimovice  v MAS  Achát  z.s.,  IČ 
27011721

Hlasování:

PRO: 5  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 1

Výsledek hlasování: usnesení přijato

6. Umístění oplocení podél p.č. 1062 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Starostka obce přečetla zastupitelům žádost manželů Faltusových - umístění oplocení podél 
p.č. 1062 v k.ú. Radimovice u Sychrova.

Usnesení č. 31/2014

Zastupitelstvo obce po projednání

s o u h l a s í 

s umístěním oplocení na hranici p.č. 1062 v k.ú. Radimovice

a  u k l á d á
starostce obce uzavřít s manželi Faltusovými dohodu o provedení oplocení vč. odpovědnosti 
za škodu v době zimní údržby

Hlasování:

PRO: 6  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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5. Diskuze

 Mgr. Dagmar Šrytrová

  Informace o možnosti využití nabídky na likvidaci autovraků.

  Policie  ČR –  dopravní  inspektorát  provedl  namátkové  měření  rychlosti  v obci.  Bylo 
zjištěno u jednoho vozidla překročení povolené rychlosti  v obci. Policie ČR bude i nadále 
provádět namátkové měření rychlosti.

 Informace  o  probíhajícím  výběrovém  řízení  na  projektanta  cest,  které  jsou  navrženy 
k realizaci v rámci komplexních pozemkových úprav. Výběrové řízení zajišťuje Pozemkový 
úřad  Liberec.  Při  prohlídce  lesní  cesty  vedoucí  od  „  vrchní  pěší  cesty  k nádraží“  byla 
v odvodňovacím žlabu zjištěna pěna z odpadu. 

 František Hoffman

 Žádost o umístění papírových pytlíků na psí exkrementy k odpadkovému koši u „vrchní 
pěší cesty k nádraží“.

 Mgr. Dagmar Šrytrová

 Papírové pytlíky na psí exkrementy budou připevněny na odpadkový koš 

 Marie Marková

 Upozornila  na  nekvalitně  spravený  asfaltový  povrch  po  provedených  vodovodních 
přípojkách (kaluže) a položení asfaltu do zeleného pásu před oplocením.

 Žádost o demontáž dopravní značky obytná zóna z důvodu parkování návštěv před svým 
objektem  v  „uličce“.  Po  diskuzi  k tomuto  tématu  paní  Marková  navrhla  ulici 
zjednosměrnit.

 Mgr. Dagmar Šrytrová

 Provedení asfaltu bude reklamováno u SčVk. Co se týká parkování vozidel v „uličce“ tak 
demontáží dopravní značky obytná zóna parkování vozidel v uličce nebude stejně možné, 
neboť  ze  zákona  o  pozemních  komunikacích  šíře  komunikace  neumožňuje  parkování 
vozidel. Problém by byl i v případě zaparkovaného vozidla a náhlé potřeby vjezdu vozidel 
integrované záchranného systému. Nabídka parkování vozidel návštěv na návsi nebo před 
budovou obecního úřadu. Zjednosměrnění ulice vyžaduje celkové dopravní řešení.

 Ladislav Dvořák

 Problém je, že ulice je úzká a proto se nedá v ulici parkovat. Není to problém dopravní 
značky obytná zóna.

 Ing. Kateřina Lesáková

 Žádost o zajištění údržby živého plotu u majitele pozemku č. 661/1 v k.ú. Radimovice u 
Sychrova.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hodin.

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.
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…………………………. ………………………..
Alena Rejhová Mgr. Dagmar Šrytrová
místostarostka                                                                       starostka

Ověřovatelé:

…………………............                                                      ……………………….
Hana Brožová Ladislav Dvořák

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