
Z Á P I S

z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 28.8.2013

Přítomno :  7  zastupitelů, dle prezenční listiny
Dále přítomno:  8 občanů a 3 hosté ze SčVk, a.s., dle prezenční listiny

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne 
20.8.2013.

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. Informace od zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ke kvalitě vody  
         v obci
4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2013
5. Projektová dokumentace – chodník
6. Koupě pozemku p.č. 1065 v k.ú. Radimovice u Sychrova
7. Diskuze
8. Závěr

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

Hlasování:

PRO: 6 PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0
Výsledek hlasování: usnesení přijato

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
 
 Usnesení č. 12/2012 – splněno (kupní smlouva na p.p.č. 712/3 k.ú. Kamení –vyřešeno    

                                   pozemkovými úpravami)
 Usnesení č. 15/2013 – trvá (nedodány podklady pro uzavření smlouvy)
 Usnesení č. 16/2013 – trvá (darovací smlouva s Libereckým krajem - chodník)
 Usnesení č. 21/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s obcí Sychrov)
 Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
 Usnesení č. 29/2013 – splněno (darovací smlouva na tisk publikace)
 Usnesení č. 31/2013 –  kontrolní výbor – kontrola plnění usnesení za období  

      01/2013- 06/2013 – kontrola provedena, zápis bude předložen do 
příštího  zasedání  zastupitelstva  obce,  finanční  výbor  –  kontrolu 
plnění rozpočtu za období 01/2013 – 06/2013 - neprovedena

 Usnesení č. 33/2013 – splněno (podat žádost na zpracování ÚP, podepsat dodatek č. 1   
                                  s projektantem)

 Usnesení č. 34/2013 – splněno (smlouva s LK), trvá – (smlouva s uchazečem – doplnění  
                                   výstroje výjezdové jednotky)

 Usnesení č. 35/20123 – trvá (uzavřít smlouvu s LK na zpevnění tělesa komunikace v obci  
                                   Radimovice)
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Na jednání zastupitelstva obce se v 18.05 hodin dostavil zastupitel Ing. Holeček.

3. Informace od zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ke kvalitě vody v obci

Starostka  obce  zrekapitulovala  stav  kvality  vody  v obci  v  období  od  29.7.  do  9.8.2013 
a  předala  slovo  zástupcům  SčVk,  a.s.,  Liberec  (Ing.  Blažek  –  ředitel  závodu  Liberec, 
Ing.  Kardianová – ředitelka  komunikace  a  marketingu,  Ing.  Svátková – vedoucí  střediska 
laboratoří Liberec).

Ing. Kardianová
 Omluvila se jménem společnosti SčVk, a.s. za situaci, která se stala v Radimovicích.
 Nabídla občanům možnost zasílání zdarma SMS – informace od SčVk
 Při prvním oznámení o zákalu vody bylo přistoupeno k odkalování vodovodního řadu

Ing. Blažek
 Omluvil se za nepříjemnou situaci a zároveň zdůraznil, že SčVk, a.s. udělá vše proto, 

aby se situace již nikdy neopakovala
 Při každém zákalu vody se neodebírají vzorky vody
 Zdroj vody Radimovice, který způsobil kontaminaci vody byl odstaven z provozu

Ing. Svátková
 Dne 5.8.2013 byly  odebrány vzorky vody.  Nejrychleji  vyhodnocené vzorky jsou po 

18 hodinách. Dne 6.8. 2013 dopoledne bylo potvrzeno podezření na kontaminaci vody a 
vyhlášena mimořádná situace. Nejdelší test vzorku vody trvá 3 dny.

 Vysvětlila  jaké  ukazatele  laboratoř  vyšetřuje  a  jaké  výsledky  vzorků  vody  byly 
u č.p. 86

 Na žádost provede SčVk, a.s. kontrolu vody v domácnosti
 V současné době je voda plně vyhovující, pitná. SčVk, a.s. provádí i nadále kontroly. 

Vodovod je monitorován.

paní Marta Bělonožníková
 Dne 30.7.2013 tekla špinavá vody, po dvou dnech se zdálo, že je voda pitná, nebyla.  

Proč nebylo řečeno, že se voda nesmí pít. Nedostatek informací.

Ing. Blažek
 Testy vody se 30.7. nedělaly. Voda se odkalila, testy se dělají po závažnější situaci.

Mgr. Šrytrová
 Obec každou novou informaci okamžitě zveřejňovala na www stránkách obce, místním 

rozhlasem, plakátovacích plochách. Ještě před oficiálním zákazem používání vody, dne 
4.8. oznámila na www obce o možnosti znečištění vody a doporučení jejího nepoužívání 
pro pití.

paní Hana Hanušová
 Proč se neudělaly vzorky vody již 30.7.2013, proč občany nikdo neinformoval.  Kdo 

zodpovídá za kvalitu vody. Technici přeci museli vidět stav vody.

pan Ladislav Dvořák
 Opatření se měla udělat dříve. Upozornil na ochranná pásma vody. Jak a co se dostalo 

do vody? Syn se sprchoval a tekla na něho špinavá voda.
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Ing. Blažek
 Zdroj vody Radimovice byl zapojen 13.6. z důvodu větší spotřeby vody v létě v obci. 

SčVk,  a.s.  neví  příčinu  znečištění.  V případě  zvýšené  spotřeby  vody,  bude  voda 
dovážena z Hodkovic nad Mohelkou.

Zastupitel Ladislav Dvořák
 Za co  se SčVk.,  a.s.  omlouvá?  Ze sprchy 30.7.  tekla  žlutohnědá voda.  Zákal  nebyl 

standartní.

Ing. Blažek
 SčVk, a.s. se omlouvá za nestandardní situaci, za vyhlášení mimořádné situace, že voda 

není pitná.

paní Marta Bělonožníková
 Je voda pitná? Byla cítit chlorem po zrušení mimořádné situace.

Ing. Svátková
 Ano,  voda  je  pitná,  bylo  možné  zaznamenat  vyšší  koncentraci  v předních  částech 

vodovodu, aby se chlor dostal až do koncových zařízení.

Ing. Aleš Šrytr
 Kam se šel podívat technik, že je voda rezavá.
 SMS služba – informace jsou zaslány pozdě
 Nedostal odpověď od SčVk, a.s.na e-mailový dotaz 
 Zda SčVk, a.s. plánuje rekonstrukci vodovodního řadu v obci
 Hostinec Konrád a Zámecká restaurace měla dobrou vodu, ostatní ne, jaký je důvod

Ing. Kardianová
 Plánované odstávky vody jsou hlášeny 15 dní předem. 
 Odpověď na e-mailový dotaz podepisovala, prověří, kde se odpověď ztratila

Ing. Blažek
 Vodovody,  které  obdrží  500  bodů  jsou  zařazeny  k rekonstrukci.  Hodnotí  se  stáří, 

poruchy, tlakové poměry atd. Hodnocení provádí SVS.
 Požádal Ing. Šrytra, aby dotazy zaslal e-mailem, aby zjistil přesné informace a mohl 

konkrétně odpovědět

Ing. Svátková
 Obec  Radimovice  je  primárně  napojena  z oblastního  vodovodu  Liberec.  Hostinec 

Konrád a  Zámecká  restaurace  jsou přímo napojeny na  tento  vodovod,  proto u nich 
nebyla vyhlášena mimořádná situace

Pan Libor Stejskal (obec Pěnčín)
 Poděkoval za svolání jednání
 Nikoho nenapadlo zkontrolovat vodu po přívalovém dešti
 Týden pili vodu v dobré víře, že pijí kvalitní vodu
 Co SčVk,  a.s.  udělal,  aby se tato  mimořádná  situace  nestala  a  co udělá,  aby se do 

budoucna nestala

Ing. Kardianová
 SčVk, a.s. jako dodavatel vody může vyhlásit vodu za nepitnou až na základě rozborů 
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 Na základě zdejší situace bylo dohodnutou s Krajskou hygienickou stanicí, že SčVk, a.s. 
může  vyhlásit  předběžné  opatření.  Zakázat  používání  vody  pro  pití  může  až  po 
schválení  hygienickou  stanicí.  Krajská  hygienická  stanice  situaci  v Radimovicích 
sledovala.

Ing. Blažek
 Po zjištění výsledků vzorků byla vyhlášena mimořádná situace.
 Odběratelům bude poskytnuta sleva, nyní se řeší jakým způsobem

Ing. Svátková
 Kontroly vody (odběry)  se provádí  u  kohoutku.  Pokud se objeví  problém,  odběr  se 

opakuje

Zastupitel Ladislav Dvořák
 Kontaktoval SčVk, a.s., že má špatnou vodu. Žádný technik je doma nenavštívil, aby se 

podíval jaká voda u nich teče. Nezná výsledek odběru vody.

Ing. Blažek
 Návrh na setkání v 09/2014, tak aby bylo možné zhodnotit zlepšení vztahu odběratel x 

dodavatel a kvalitu dodávané vody během ročního období. Uděláme vše proto,a by se 
situace neopakovala a odběratel byl spokojen.

Mgr. Šrytrová
 Ukončila  diskuzi  k tomuto  bodu  s tím,  že  situaci  SčVk.,  a.s.  v týdnu  od  29.7.  do 

4.8.2013 podcenily, po vyhlášení mimořádné situace se situace zlepšila. Obec byla od 
SčVk, a.s. informována. Z této situace jsme se všichni poučili, i když to bylo pro mnohé 
psychicky náročné.

Ing. Lesáková
 Kdo bude hradit finanční odškodnění poškozených v nemocnici

Ing. Kardianová
 Není podklad od zdravotníků, že pacienti byli hospitalizováni z důvodu požití závadné 

vody.  Odškodnit  může  SčVk,  a.s.  jen  na  základě  písemného  potvrzení  lékaře,  že 
onemocnění resp. hospitalizace v nemocnici bylo způsobeno požitím závadné vody.

4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2013

Usnesení č. 36/2013
Zastupitelstvo obce po projednání 

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2013, dle důvodové zprávy

Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

5. Projektová dokumentace - chodník
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Starostka  obce  navrhla  vypsat  výběrové  řízení  na  projektanta,  který  zpracuje  další  etapu 
projektové dokumentace na výstavbu chodníku v úseku od návse k č.p. 99.

Usnesení č. 37/2013
Zastupitelstvo obce po projednání 

1. s c h v a l u j e

vypsat výzvu k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace 
– chodník v obci Radimovice III“

2. j m e n u j e 

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

a) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová 
dokumentace – chodník v obci Radimovice III“ 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
Náhradník: Jaroslav Čepelík

 Hana Brožová
Náhradník: Zdeňka Hanušová

 Ing. Lukáš Holeček
Náhradník: Ing. Václav Holeček

a  u k l á d á

starostce obce podat žádost o dotaci do Dotačního fondu LK, podprogram č. 6.3 – podpora 
projektové přípravy.

T: do 23.9.2013

Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

6. Koupě pozemku p.č. 1056 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem vlastníků pozemku p.č. 1056 o výměře 4122 m2 

v k.ú. Radimovice u Sychrova prodat tento pozemek obci Radimovice. 

Usnesení č. 38/2013
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u k l á d á

starostce obce jednat s vlastníky pozemku p.č. 1056 v k.ú. Radimovice u Sychrova o snížení 
kupní ceny na cenu odpovídající skutečnému využití pozemku, případně společné investici.

Hlasování:
PRO: 7 PROTI:  0 ZDRŽEL SE:  0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

7. Diskuze

Mgr. Šrytrová 
 velkoobjemový  kontejner  bude  přistaven  na  návsi  2.9.2013  od  16,30-17,30  hodin. 

Zároveň bude probíhat brigáda na úklid veřejného prostranství po pouti.
Ladislav Dvořák
 termín Drakiády – 28.9.2013 od 15.00 hodin. Sraz nad tunelem.
 podzimní výlet – 5.10.2013. Trasa bude upřesněna na pozvánce.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.20 hodin.

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

…………………………. ………………………..
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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