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Z Á P I S 
 

z 8. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.12.2014 

 

Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny,  

Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny 

 

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

8.12.2014. 

 

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. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2014 

4. Rozpočet obce na rok 2015 

5. Rozpočtový výhled na roky 2016-2019 

6. Podání žádosti o dotaci do Dotačního fondu LK (chodník  III-1. etapa) 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

Program jednání byl doplněn: 

    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (Lbc, Radimovice p.p.č. 1107, 

přípojka Kára) 

   Příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem  

   Dopravní obslužnost – smlouva s Libereckým krajem 

 

 

Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS. 

Ověřovatelé zápisu  : Iva Švec, Jaroslav Čepelík 

 

 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

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.   6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066) 

 Usnesení č. 67/2014 – trvá (kontrolní výbor – splněno, finanční výbor – trvá) 
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3. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2014 

 

Usnesení č. 71/2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2014, dle důvodové zprávy 

 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  0 

 

Výsledek hlasování: usnesení přijato 

 

 

4. Rozpočet obce na rok 2015 

Návrh rozpočtu byl uveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 1.12.2014. 

 

Usnesení č. 72/2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

a) rozpočet obce Radimovice na rok 2015 na straně příjmů ve výši 2 559 668 Kč a na straně 

výdajů ve výši 5 017 932 Kč a schodek ve výši 2 458 264 Kč, který se pokryje příjmy z 

roku 2014 

b) rozpočtové změny z časových důvodů od posledního jednání zastupitelstva obce do 

konce účetního období tj. do 31.12. schvaluje starostka obce v plném rozsahu rozpočtové 

skladby a dává na vědomí zastupitelstvu obce při nejbližším jednání 

c) podrobný rozpis rozpočtu a následné úpravy v průběhu účetního období 2015 mezi 

položkami v rámci jednoho paragrafu provede starostka obce 

 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

5. Rozpočtový výhled na roky 2016-2019 

Návrh rozpočtového výhledu byl uveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 1.12.2014. 

 

Usnesení č. 73/2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

rozpočtový výhled na roky 2016-2020. 

 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 
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6. Podání žádosti o dotaci do Dotačního fondu LK (chodník  III-1. etapa) 

Usnesení č. 74/2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník v obci Radimovice III – 1. etapa“ do Dotačního 

fondu Libereckého kraje, Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, 

evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši 

380 000,- Kč (celkové náklady akce 1 380 000,- Kč, vlastní podíl obce 1 000 000,- Kč) 

 

a  u k l á d á 

starostce obce podat žádost o dotaci na projekt „Chodník v obci Radimovice III – 1.etapa“ do 

Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, 

evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši 

380 000,- Kč (celkové náklady akce 1 380 000,- Kč, vlastní podíl obce 1 000 000,- Kč) 

        Termín: 30.1.2015 

 

Hlasování: 

 

PRO: 7    PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (Lbc, Radimovice p.p.č. 1107,   

    přípojka Kára) 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o 

právu provést stavbu byla uzavřena dne 7.5.2014. ČEZ Distribuce, a.s. předkládá smlouvu o 

zřízení věcného břemene – služebnosti za úplatu. 

 

Usnesení č. 75/2014 

Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby:DSO-IP-12-4004571 So 

VB 001, název stavby: Lbc, Radimovice p.p.č. 1107, přípojka Kára 

a  u k l á d á 

starostce obce podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby:DSO-IP-

12-4004571 So VB 001, název stavby: Lbc, Radimovice p.p.č. 1107, přípojka Kára 

 

Hlasování: 

 

PRO: 7    PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 
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8. Příprava obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem  

Starostka obce informovala o povinnosti obce vydat OZV o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem. OZV musí řešit oddělení soustřeďování odpadů papíru, 

plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelný odpad. Starostka navrhuje uzavřít smlouvu 

s Technickými službami Turnov s.r.o., které budou přijímat biologicky rozložitelný odpad 

v období od 1.4. do 30.10. kalendářního roku. 

 

9. Dopravní obslužnost – smlouva s Libereckým krajem 

Usnesení č. 76/2014 
Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e 

podepsat smlouvu č. OLP/2988/2014 s Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 

a  u k l á d á 

starostce obce podepsat s Libereckým krajem smlouvu č. OLP/2988/2014 o spolupráci při 

zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 

 

Hlasování: 

  

PRO: 7     PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato. 

 

10. Diskuze 

Místostarosta obce seznámil přítomné s plánem akcí na rok 2015, který bude zveřejněn 

v prvním čísle Zpravodaje obce Radimovice v roce 2015. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hodin. 

 

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS. 

 

 

………………………..     …………………………. 

Mgr. Dagmar Šrytrová     Ladislav Dvořák 

starostka       místostarosta 

 

Ověřovatelé: 

 

 

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

Iva Švec       Jaroslav Čepelík 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ:  

Svěšeno z úřední desky OÚ: 


