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SLOVO STAROSTY
Slovo starosty

Léto a letní počasí, které nám letos přináší neobvyk-
lé střídání parna a prudkých dešťů, je tu. Ano, již by to 
chtělo na sportovišti zázemí a pergolu. Po dlouhém roce 
se nám podařilo přesvědčit všechny strany k souhlasu a 
stavební povolení leží na stavebním úřadě. Složité bylo 
vyjednávání s NPU na podobě, ale nejdelší to bylo s Lesy 
ČR, které nakonec podlehly a daly souhlas se stavbou 
vzdálenou 10 m od lesa. Jen co bude povolení na stole, 
začne se s výběrem zhotovitele, také na financování z do-
tací se vše již připravuje. 

Veřejně byla představena také studie obchodu na 
nově zakoupené parcele hned pod návsí. Při představo-
vání k ní nebylo ze strany občanů výhrad, samozřejmostí 
byly konstruktivní dotazy, hlavně na velikost. Bohužel 
jsme limitováni spoustou faktorů, hlavně velikostí par-
cely, zákonnými odstupy od sousedních pozemků a také 
sítěmi, které již skrze pozemek vedou. Domnívám se, že 
Ing.Arch.Pánek zpracoval  tuto stavbu jako moderní po-
jetí venkovské budovy, zapadající do naší obce i přímo na 
náves. Nyní bude na dalším zastupitelstvu obce, aby tento 
projekt dotáhlo do zdárného konce. 

Tím bych rád navázal na další téma a to jsou volby 
do zastupitelstev obcí, které jsou vyhlášeny na 23.-24.
září 2022. Rád bych tímto oslovil naše občany, kteří jsou 
spokojeni s prací současného zastupitelstva obce Radi-
movice, aby kandidovali a navázali tak na naši práci, sa-
mozřejmě také ty, kteří nejsou spojeni, aby kandidovali a 
přišli to změnit. Lhůta pro podání kandidátek je dána do 
19.července  16h na registračním úřadu, kterým je pro 
naši obec Turnov. Tímto bych chtěl také požádat kandi-
dáty, kteří se rozhodnou kandidovat, aby na obecní email 
info@radimovice.cz zaslali svůj krátký popisek, něco o 
sobě a své cíle, které by chtěli v případě zvolení do za-
stupitelstva obce dosáhnout, nebo se mu alespoň trošku 

přiblížit. Začátkem září 2022 by vyšlo mimořádné číslo 
zpravodaje, zaměřené především na volby a představení 
kandidátů do zastupitelstva. 

Chtěl bych také touto cestou poděkovat za nasaze-
ní našich dobrovolných hasičů při požáru kůlny č.p.28, 
kdy požár přeskočil až na stodolu u domu č.p.27 a díky 
novému systému svolávání Fireport, který volá a posílá 
zprávy na mobilní telefony, byli naši hasiči na místě mezi 
prvními a pomohli předejít větším škodám. Také zásah 
po bouřce, zprůjezdnění komunikace Třtí – Radimovice, 
odstranění stromů z komunikace byl velice rychlý. 

Váš starosta Ondřej Zoubek
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2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 11. 4. 2022

Přítomno: 5 zastupitelů
Dále přítomni: 2 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 1.4.2022.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. Návrh na nového člena výjezdové jednotky 

SDH Radimovice.
4.  Zrušení usnesení č. 63/2021. 
5.  Návrh na záměru směny části pozemku 

(22m2 chodník za trvalý travní porost). 
6.  Rozpočtové opatření 1/2022.
7.  Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení 

zvláštního užívání pozemní komunika-
ce – umístění inženýrských sítí v silničním 
pozemku, stavba IV-12-4021731 LB-Radi-
movice ppč.120/11,kNN+SS101.

8. Rámcová smlouva o zajištění nouzového 
ubytování č.OPL/1023/2022 s LBC krajem.

9.  Podání žádostí o dotace za  
Obec Radimovice.

10.  Diskuse.
11.  Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
• Směrnice stravování zaměstnanců OÚ Radi-
movice.
• Návrh na odkup pozemku v k.ú. Radimovice 
SVS a.s. obcí Radimovice.
 • Zpráva komise pro výběr nájemníka – obecní 
nájemní byt Radimovice.

 • Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro 
volební období 2022-2026

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Usnesení č. 22/2013 – trvá 
(uzavření kupní smlouvy)
Usnesení č. 2/2021 – trvá 
(aktualizace nařízení zimní údržba)
 Usnesení č. 62/2021 – splněno
(smlouva o dílo podepsána)
Usnesení 3/2022 – splněno
(záměr zveřejněn)
 Usnesení 5/2022 – splněno
(záměr zveřejněn)
 Usnesení 6/2022 – nesplněno
(termín podepsání bude 4/2022)
 Usnesení 8/2022 – splněno
(smlouva podepsána)

3. Návrh na nového člena výjezdové jednotky 
SDH Radimovice.
Usnesení č. 9/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í
s jmenováním Aleše Röslera, bytem Červenice 
23, 4634 44 Pěnčín , členem výjezdové jednot-
ky obce Radimovice
A  U K L Á D Á
starostce obce jmenovat Aleše Röslera, bytem 
Červenice 23, 4634 44 Pěnčín, členem výjezdové 
jednotky obce Radimovice.



ZPRAVODAJ OBCE RADIMOVICE  Strana  3

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

4. Zrušení usnesení č. 63/2021.
Usnesení č. 10/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Zrušení usnesení č. 63/2021.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

5. Návrh na záměru směny části pozemku 
(22m2 chodník za trvalý travní porost) 
Předsedající vysvětlil situaci kolem nedo-
řešeného vypořádání na chodníku u „Třech 
Svatých“ a vysvětlil několikanásobné jednání 
s manželi Kohoutkovými. Konečná a platná 
dohoda o směně pozemků pod vybudovaným 
chodníkem o výměře 22 m2 za stejnou výměru 
z p.č. 685/2 vše v k.ú.Radimovice u Sychrova. 
Předsedající navrhuje směnu těchto pozemků. 
Usnesení č. 11/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Návrh směny pozemků o výměře 22 m2 
z p.č. 685/6 za stejnou výměru na p.č. 685/2 
dle GP č.51/2021 Ing Ivany Tarabové ze dne 
22.10.2021
A  U K L Á D Á
starostovi obce vyhlásit na UD návrh na směnu 
pozemků o výměře 22 m2 z p.č. 685/6 za stej-
nou výměru na p.č. 685/2 dle GP č.51/2021 Ing 
Ivany Tarabové ze dne 22. 10. 2021.  

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
1//2022 dle důvodové zprávy.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

7. Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení 
zvláštního užívání pozemní komunika-
ce – umístění inženýrských sítí v silničním 
pozemku , stavba IV-12-4021731 LB- Radi-
movice.
Usnesení č. 13/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í 
S umístěním inženýrských sítí v silničním 
pozemku a provedením stavby kabelové 
přípojky NN č. IV-12-4021731 LB-Radimo-
vice-ppč.120/11,kNN+SS101 skrze dotčené 
pozemky stavbou parc.č. 120/11, 120/5, 1306, 
1076, 1075, st.24, 1128, 1278,1132, 1134 v kú. 
Radimovice u Sychrova, na základě plné moci 
žadatelem KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárov-
ská 108, 460 10 Liberec 22, investorem ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV – Podmokly.
A  U K L Á D Á
starostovi obce vydat rozhodnutí pro povo-
lení zvláštního užívání pozemní komuni-
kace – umístění inženýrských sítí v silnič-
ním pozemku, provedení stavby kabelové 
přípojky NN č. IV-12-4021731 LB-Radimo-
vice-ppč.120/11,kNN+SS101 skrze dotčené 
pozemky stavbou parc.č. 120/11, 120/5, 1306, 
1076, 1075, st.24, 1128, 1278,1132, 1134 v kú. 
Radimovice u Sychrova, na základě plné moci 
žadatelem KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Svárov-
ská 108, 460 10 Liberec 22, investorem ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
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Předsedající vysvětlil situaci kolem nedo-
řešeného vypořádání na chodníku u „Třech 
Svatých“ a vysvětlil několikanásobné jednání 
s manželi Kohoutkovými. Konečná a platná 
dohoda o směně pozemků pod vybudovaným 
chodníkem o výměře 22 m2 za stejnou výměru 
z p.č. 685/2 vše v k.ú.Radimovice u Sychrova.
Usnesení č. 63/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Výměnu pozemků o výměře 22 m2 z p.č. 
685/6 za stejnou výměru na p.č. 685/2 dle 
GP č.51/2021 Ing Ivany Tarabové ze dne 
22.10.2021.
A  U K L Á D Á
Starostovi obce podepsat smlouvu o směně 
pozemků s manželi Kohoutkovými. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 1

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ 
(oceňování věcných břemen infrastruktury).
Předsedající přednesl souhrnné stanovisko 
ke zřizování a oceňování věcných břemen na 
majetku obcí. Nezbývá než se tímto řídit. 
Usnesení č. 64/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
B E R E    N A   V Ě D O M Í 
souhrnné stanovisko ke zřizování a oceňování 
věcných břemen na majetku obcí.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 2 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

9. Vyřazení elektroniky z majetku obce
    (inventury).
Usnesení č. 65/2021
Zastupitelstvo obce po projednání 
B E R E    N A   V Ě D O M Í

Protokol o diagnostice stavu zařízení, 
na základě těchto jsou doporučené k vyřazení:
1x Monitor ViewSonic 
1x Monitor Benq 
1x tiskárna Brother 
1x PC LYNX Knihovna ič.: 251/00500391 
1x PC LYNX ič.: 572 
1x Yüsmart 178MP-S 
1x Samsung 943NW 
1x Canon MP1211-DLE

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

7 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

10. Žádost o povolení Rally Bohemia 2022
Usnesení č. 66/2021
Za základě žádosti Autoklubu Bohemia 
p. Pavláta zastupitelstvo obce 
S C H V A L U J E
žádost o průjezd Rally Bohemia 2022 , sou-
hlasí s uzavírkou silnice III.třídy, souhlasí 
s objízdnou trasou, souhlasí s vydáním roz-
hodnutí o zvláštním užívání a uzavírky místní 
komunikace obcí s rozšířenou působností. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 1 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

11. Darovací smlouva Kompakt 
– příspěvek na auto pro pečovatelskou službu
Usnesení č. 67/2021
Zastupitelstvo obce na základě projednání
S C H V A L U J E
darovací smlouvu se spol. KOMPAKT 
spol.s.r.o., peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč na 
zakoupení Socálního automobilu pro Spoko-
jený domov o.p.s. Obec Radimovice bude na 
vozidle mít označení a logo obce.
A  U K L Á D Á
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IV – Podmokly.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

8. Rámcová smlouva o zajištění nouzového 
ubytování č.OPL/1023/2022 s LBC krajem.
Předsedající přednesl znění rámcové smlouvy 
s LBC krajem o zajištění nouzového ubytování 
č. č.OPL/1023/2022 pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Usnesení č. 14/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání
S C H V A L U J E
rámcovou smlouvu s LBC krajem o zajištění 
nouzového ubytování č. č.OPL/1023/2022 pro 
uprchlíky z Ukrajiny
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat rámcovou smlouvu 
s LBC krajem o zajištění nouzového ubytování č. 
č.OPL/1023/2022.  

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

9. Podání žádostí o dotace za Obec 
Radimovice . 
Předsedající přednesl návrh na podání dotací 
na zhotovení komunikace Kafka – Bryknar na 
ppč. 1274,1284,1283 z dotačního fondu LBC 
kraje, dále žádost o dotaci na garáž v parčíku 
za OU ppč. 174/10, dále zpětně žádost o dotaci 
na odhlučnění sálu VBHZ z MMR skrze MAS 
Achát, vše prostřednictvím zprostředkovatele 
pí.Elišky Kácovské. 
Usnesení č. 15/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í
s podáním žádosti o dotace na zhotove-
ní komunikace Kafka – Bryknar na ppč. 
1274,1284,1283 z dotačního fondu LBC kraje, 

dále žádost o dotaci na garáž v parčíku za OU 
ppč. 174/10, dále zpětně žádost o dotaci na 
odhlučnění sálu VBHZ z MMR skrze MAS 
Achát, vše prostřednictvím zprostředkovatele 
pí.Elišky Kácovské
A  U K L Á D Á
starostovi obce podat žádosti o dotace.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

10. Směrnice stravování zaměstnanců 
OÚ Radimovice.
Předsedají přednesl znění směrnice Stravování 
zaměstnanců OÚ Radimovice. 
Usnesení č. 16/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
Směrnici stravování zaměstnanců OÚ Ra-
dimovice. Zaměstnanci budou mít nárok na 
stravné ve výši 100 CZK za odpracovaný den. 
Obec bude dle zákona hradit 60% stravného. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

11. Návrh na odkup pozemku v k.ú. Radimo-
vice SVS a.s. obcí Radimovice 
Předsedající přednesl návrh od SVS a.s. na 
odkoupení pozemku p.p.č. 1434 o výměře 24 
m2 za celkovou částku 240,- Kč dle znaleckého 
posudku č. 1847-51-2022. Vklad do katastru 
platí kupující.
Usnesení č. 17/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
uzavřít s Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 99 469, 
pracoviště Pražská 36, 46001 Liberec 1 kupní 
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smlouvu o koupi pozemku ppč. 1434
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat se uzavřít s Severo-
česká vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 99 469, pracoviště 
Pražská 36, 46001 Liberec 1 kupní smlouvu o 
koupi pozemku ppč. 1434 za částku  240,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

12. Vyhodnocení žádostí o pronájem obecní-
ho bytu v budově OÚ Radimovice 47.
Předsedající přednesl zprávu hodnotící komise 
obce Radimovice pro výběr nájemníka obecní-
ho bytu, která zasedla dne 4.4.2022 v 18 hodin. 
Komisi byly doručeny čtyři žádosti o nájem 
obecního bytu. Komise po prokonzultování 
žádostí a hlavně současné situace v ČR a Evro-
pě dospěla k rozhodnutí, aby v současné době 
nebyl obecní byt pronajímán.
Usnesení č. 18/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
doporučení hodnotící komise obce Radimo-
vice pro výběr nájemníka obecního bytu a 
v současné době nebude obecní byt nabízet 
k pronájmu.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

5 0 0

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 
pro volební období 2022-2026
Zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo obce 
je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž 
počet pro každé volební období stanoví zastu-
pitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstva obcí. Při stanovení 

počtu se přihlédne k počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu. V obci do 500 obyvatel to je 
5 až 15 členů. Starosta obce navrhuje zachovat 
stávající stav 7 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 19/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S T A N O V U J E
v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů počet členů Zastupitelstva obce Radi-
movice pro volební období 2022-2026 na počet 
7 zastupitelů

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

4 0 1

Výsledek hlasování: usnesení  bylo schváleno.

14. Diskuze
Informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 31.3.2022:
   Běžný účet KB – 1.950.782,00 Kč
   ČNB – 353.887,- Kč 
- starosta poděkoval všem účastníkům brigády 
dne 2.4.2022 za účast a ohromné nasazení i za 
nepříznivého počasí. 
- K.K. bude na základě zdražování snižovat 
počty kavárniček pro Seniory, celkově upraví 
rozpočty připravovaných akcí. 
- sportoviště – Sokol hledá řešení, půjčování 
klíčů, elektronický systém. Obec znovu požádá 
Sokol o převod sportoviště na Obec.
-vítání občánků bude 21.5.2022 na Zámku 
Sychrov
- L. Dvořák mladší položil dotaz na záměr 
směny pozemku pod zastávkou u Konrada 
za část pozemku hasičské louky. Je možné, 
aby bylo při směně převedeno stejné věcné 
břemeno, které je vedeno na hasičské louce. => 
starosta tento požadavek probere s právníkem.

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20 
hod.
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3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
OBCE RADIMOVICE 
DNE 16. 5. 2022

Přítomno: 6 zastupitelů
Dále přítomni: 3 občané

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva 
vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce 
dne 9. 5. 2022.

1. Zahájení - schválení programu, jmenování 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřo-

vatelů zápisu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání.
3. Směna části ppč. 685/6 za stejnou výměru 

ppč. 685/2 (22 m2 chodník za trvalý travní 
porost) .

4. Stanovisko obce ke komunikaci na ppč. 1273 
v k.ú. Radimovice. 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IP-12-4012329/VB/2 na pozemku ppč. 1138 
v k.ú. Radimovice

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IV-12-4021731/LB-Radimovice- PPč120/11 
na pozemcích ppč.1306,1292 v k.ú. Radi-
movice

7. Vyhlášení programu k předkládání žádostí – 
Účelový fond 2022.

8. Motivační program obce na rok 2022.
9. Diskuse.
10.  Závěr. 

Program jednání byl doplněn o body:
• Rozpočtové opatření č. 2/2022.
• Návrh závěrečného účtu obce Radimovice za 
rok 2021 a zpráva o přezkoumání hospodaření 
obce Radimovice za rok 2021.

• Dokumentace pro vydání společného povolení 
RD na ppč.1060/6 v k.ú. Radimovice.
• Ukončení činnosti člena kulturní komise

Námitky proti programu: nejsou

Zapisovatelem byl určen: Robert Marek
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Casanova, 
     Aleš Bursa

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Program jednání byl schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Usnesení č. 22/2013 – trvá
(uzavření kupní smlouvy)
 Usnesení č. 2/2021 – trvá
(aktualizace nařízení zimní údržba)
 Usnesení 6/2022 – splněno
(smlouva podepsána)
 Usnesení 14/2022 – splněno
(smlouva podepsána)
 Usnesení 13/2022 – splněno
(rozhodnutí vydáno)
 Usnesení 15/2022 – splněno
(žádosti o dotace podány)
 Usnesení 17/2022 – splněno
(smlouva podepsána)

3. Směna části ppč. 685/6 za stejnou výměru 
ppč. 685/2 (22 m2 chodník za trv. tr. por.)
Záměr směny pozemků pod vybudovaným 
chodníkem o výměře 22 m2 za stejnou vý-
měru z p.č. 685/2 trv. travní porost vše v k.ú. 
Radimovice u Sychrova byl vyvěšen na UD od 
13.4.2022 do 29.4.2022. Bez námitek.
Usnesení č. 20/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
vVýměnu pozemků o výměře 22 m2 z p.č. 
685/6 za stejnou výměru na p.č. 685/2 dle 
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GP č.51/2021 Ing Ivany Tarabové ze dne 
22.10.2021.
A U K L Á D Á  
Starostovi obce podepsat smlouvu o směně po-
zemků s manželi Kohoutkovými.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

4. Stanovisko obce ke komunikaci na ppč. 
1273 v k.ú. Radimovice.
Usnesení č. 21/2022
S C H V A L U J E   
Upozorňuje že nepřevezme parcely č. 1273, 
1060/12, 1016/6 pokud odstup plotů budou-
cích RD nebude minimálně 50 cm od komuni-
kace z důvodu zimní údržby atd.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IP-12-4012329/VB/2 na pozemku ppč. 1138 
v k.ú. Radimovice
Usnesení č. 22/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená 
na základě plné moci firmou EMJ s.r.o. se 
sídlem Frýdlant, K.Světlé 1121 PSČ 464 01, 
IČ 27268632 smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-4012329/VB/2  
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 

24729035 zastoupená na základě plné moci 
firmou EMJ s.r.o. se sídlem Frýdlant, K.Světlé 
1121 PSČ 464 01, IČ 27268632,  smlouvu o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-
12-4012329/VB/ 2 za jednorázovou náhradu 
ve výši 2000,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
IV-12-4021731/LB-Radimovice- PPč120/11 
na pozemcích ppč.1306,1292 v k.ú. Radimo-
vice
Usnesení č. 23/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
uzavřít s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ 24729035 zastoupená na 
základě plné moci firmou Kollert ELEKTRO 
s.r.o. se sídlem Svárovská 108,46010 Liberec 
22,  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a dohoda o 
umístění stavby č. IV-12-4021731/LB-Radimo-
vice- PPč120/11 na pozemcích ppč.1306,1292 
v k.ú. Radimovice  
A  U K L Á D Á
starostovi obce podepsat s ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 
24729035 zastoupená na základě plné moci 
firmou Kollert ELEKTRO s.r.o. se sídlem 
Svárovská 108,46010 Liberec 22,  smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti a dohoda o umístění stavby č. 
IV-12-4021731/LB-Radimovice- PPč120/11 na 
pozemcích ppč.1306,1292 v k.ú. Radimovice  
za jednorázovou náhradu ve výši 11.130,- Kč.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0
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Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

7. Vyhlášení programu k předkládání žádostí 
– Účelový fond 2022.
Předsedající přednesl – Vyhlášení programu 
k předkládání žádostí o dotaci v souladu se 
Statutem účelového fondu obce Radimovice 
na rok 2022. Předsedající navrhl jedno kolo 
podání žádostí, od 1.6. do 30.6.20222. Platí 
pro všechny akce konané v Radimovicích od 
1.1.2022 do 31.12.2022.
Usnesení č. 24/2022
Zastupitelstvo obce po projednání 
U K L Á D Á
starostovi obce vyhlásit od 1.6.2022 program 
k předkládání žádostí o dotaci v souladu se 
statutem účelového fondu obce Radimovice.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

8.  Motivační program obce Radimovice na 
rok 2022
Předsedající navrhl ponechat počet hodin 
ZDARMA na víceúčelovém sportovišti a se-
znam občanů v motivačním programu na rok 
2022 stejný jako pro rok 2021, jelikož nebylo 
možné díky nouzovému stavu a situaci kolem 
Covid-19 řádně zhodnotit  účast na brigádě 
ani jiných akcích, podle kterých by se daly 
hodiny zdarma posoudit.
Usnesení č. 25/2022
Zastupitelstvo obce po projednání 
S C H V A L U J E  
motivační programu na rok 2022 dle návrhu 
předsedajícího

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření 2/2022 . 
Usnesení č. 26/2022
Zastupitelstvo obce po projednání

S C H V A L U J E
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
2/2022 dle důvodové zprávy.
. 

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

10. Návrh závěrečného účtu obce Radimovice 
za rok 2021 a zpráva o přezkoumání hospo-
daření obce Radimovice za rok 2021 .
Předsedají přednesl návrh závěrečného účtu 
obce Radimovice za rok 2021 a zpráva o pře-
zkoumání hospodaření obce Radimovice za 
rok 2021.
Usnesení č. 27/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E 
návrh závěrečného účtu obce Radimovice za 
rok 2021,
U K L Á D Á 
starostovi obce vyvěsit na úřední desku tento 
návrh. 
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Radimovice za rok 2021 
B E R E   N A   V Ě D O M Í  
výsledek zprávy, kdy při přezkoumání hospo-
daření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospo-
daření územního celku v budoucnosti.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

11. Dokumentace pro vydání společného po-
volení RD na ppč.1060/6 v k.ú. Radimovice
Předsedající přednesl návrh investora p. Dur-
níka záměr stavby RD na ppč.1060/6. 
Usnesení č. 28/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S C H V A L U J E
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dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
dle dodatku č. 1 ze dne 15.5.2022 s odsaze-
ním oplocení pozemku min.0,5 m od hranice 
pozemku ppč. 1273 a ppč.1060/12.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

12. Ukončení činnosti člena kulturní a sociál-
ní komise obce Radimovice  
Dne 27.4.2022 podala paní Vanda Zaplatílková 
Hutařová písemnou žádost o ukončení své 
činnosti v kulturní a sociální komisi z osob-
ních důvodů.
Usnesení č. 29/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
S O U H L A S Í 
S u končením činnosti paní Vandy Zaplatíl-
kové Hutařové v kulturní a sociální komisi 
k 31.5.2022.

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

6 0 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo schváleno.

13. Diskuze
Informace předsedajícího:
- Zůstatky na účtech k 16.5.2022:
   Běžný účet KB – 2.034.936,55 Kč
   ČNB – 377.218,- Kč 

- starosta informoval o akci Tatra v Českém 
ráji a akci dne 18.6.2022 od 14 do 16 h, kdy 
vozidla budou projíždět s malou zastávkou 
na návsi jako kontrolní bod. Akce přesunuta 
z října 2021.
- sportoviště – Sokol hledá řešení…. => žádost 
o převod sportoviště na obec.
- dotace na komunikaci k Bryknarovým, ale 
pouze 20%. Starosta svolá pracovní schůzku na 
tento problém.

Hoffman => situace se svodidly na cestě k ná-
draží. 
Starosta => bude urgovat u správce silnice
Slavík => stav instalací čár na křižovatce u 
Bursů, Košků…
Starosta => uděláme svépomocí naším zaměst-
nancem v co nejbližším termínu.
Bursa => reklamace garáže => chybně nainsta-
lovaná
Starosta => reklamace je v běhu, čeká se na 
vyjádření dodavatele.
Hoffman => vizualizace nové prodejny v Radi-
movicích
Starosta  => díky vytíženosti projektanta je 
prezentace prodejny posunuta o jeden měsíc
Ciešlák => jaký je stav územního plánu a mož-
nosti dotace na prodejnu.
Starosta => neustále urguje projektanta. Dota-
ce se prověřují a jsou až 80%

18. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:56         
hod.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ - 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Prosíme kandidáty, kteří odevzdají své kan-
didátky do zastupitelstva obce Radimovice, 
aby zaslali na info@radimovice.cz své krátké 
představení se s popisem svého předvolebního 
programu. Děkujeme.

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ

Sportovní sezóna je v plném proudu. Sokol Ra-
dimovice připomíná, že se letos změnil způsob 
rezervace, způsob platby a místo pro zapůjčení 
klíčů. Postup rezervace najdete na stránce 
Víceúčelového sportoviště. Klíče si nově na vy-
zvednete na recepci Domova Sychrov. Občané 
Radimovic a občané z okolních obcí, kteří po-
máhali na brigádách, mohou nadále využívat 
Motivačního programu obce.

ZAKOUPENÍ POZEMKŮ

V prosinci 2021 obec Radimovice zakoupila 
pozemek p.č.1007/2 bezprostředně navazu-
jící na náves. Na veřejném zasedání ZO dne 
27.6.2022 zastupitelstvo veřejně představilo 
studii novostavby „samoobsluhy a zázemí 
obce“ které Vám chceme tímto představit.
Kompletní studie je k nahlédnutí na OÚ Radi-
movice. 

MAJITELÉ RADIMOVIC (4. ČÁST)

Jak již bylo zmíněno v minulých dílech historie 
obce, v roce 1591 převzal od bratří Bedřicha 
a Jiříka z Opperdsdorfu panství Český Dub 
s Frýdštejnem a tím i část Radimovic Zikmund 
Smiřický. Po smrti Zikmunda (1608) došlo 
k rozvinutí dynastické krize, která vedla k dosti 
dobrodružnému vypořádání „smiřického 
dědictví“.

Záhy po Zikmundově smrti přešla postupně 
správa celého majetku na jeho syna Albrechta 
Jana, který též převzal majetek po vymřelé 
náchodské větvi rodu a stal se jedním z nej-
bohatších českých šlechticů. Ovšem nadějný 
výhonek prastarého rodu uvadl předčasně, 
Albrecht Jan zemřel bezdětný ve třiadvaceti 
letech roku 1618, což způsobilo dědický spor 
(pravda, pět radimovických stavení, asi nebyla 
koruna smiřického dědictví, ale i o ně se 
hrálo). Tou dobou žili ještě tři Zikmundy děti. 
Syn Jindřich Jiří, který sice formálně většinu 
majetku zdědil, ale kvůli vrozené mentální 
poruše nebyl schopný svobodně disponovat 
majetkem, po celý život musela být ustanovena 
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poručnická správa (mimo jiné z těchto důvodů 
nemohl uzavřít sňatek, takže bylo jasné, že jím 
rod vymře po meči). Ať již v rámci dědictví a 
ať již jako poručnice Jindřicha Jiřího se většiny 
smiřického majetku uvolila ujmout nejstarší 
žena rodu a sestra Jindřicha Jiřího Markéta 
Salomena s manželem Jindřichem Michalem 
Slavatou z Košumberka. Objevil se však nový 
nápadník majetku, dobrodruh Ota Jindřich 
z Vartenberka, který „vysvobodil“ posledního 
sourozence, sestru Elišku Kateřinu z domácího 
vězení, uzavřel s ní sňatek a nárokoval si část 
dědictví. Díky tomu a díky tomu, že proti ná-
rokům své sestry vedla Markéta soudní spor, se 
dodnes dochovala podrobná zpráva, proč byla 
Eliška již od roku 1607 černou ovcí rodiny, 
v domácím vězení a po mnoho let vyloučená z 
dědictví. Eliška měla údajně sexuálně zneužít 
kováře Jiřího původem z nedalekých Hod-
kovic, který prováděl drobné zámečnické 
opravy na zámku v Jičíně. Zemský soud na 
začátku roku 1620 vyslal komisi k sepsání 
smiřického majetku v Jičíně. Při soupisu došlo 
za nevyjasněných okolností k výbuchu, při 
kterém zemřela jak Eliška, tak manžel Markéty 
Salomény a dalších několik desítek lidí. Tím 
Markéta mohla převzít kontrolu nad veškerým 
majetkem, vzhledem k tomu, že v listopadu 
1620 po bitvě na Bílé hoře padlo stavovské 
království a ona musela své statky opustit, tak 
si volného nakládání s majetkem neužila.

RALLY
V sobotu 9.7.2022 se opět naší obcí pojede 
tradiční soutěž závodních automobilů Rally 
Bohemia 2022. Komunikace Třtí – Radimovice 
(k pomníku) bude uzavřena od 9:30 h do 19:30 
h.Dbejte prosím pokynů pořadatelů

PTÁCI V RADIMOVICÍCH 

Jistě jste si všimli, že i uprostřed vesnice se dají 
pozorovat ptáci. A možná, že i na vaší zahradě 
hnízdí rehek, kos nebo zvonohlík. Máte ale před-
stavu, kolik druhů se vyskytuje v okolí naší obce? 
Spolu s promovaným ekologem Martinem Károu 
se s různou intenzitou věnujeme monitoringu 
ptáků v Radimovicích a rádi bychom vás sezná-
mili s našimi dosavadními výsledky.

Věřili byste, že jsme v naší vesnici zaznamenali 
126 druhů ptáků?! Samozřejmě to jsou ptáci 
nejen místní, ale i protahující. Nicméně zhruba 
polovina z nich ve vesnici či nejbližším okolí 
hnízdí a někteří skutečně hojně. Jmenovat lze 
třeba konopku obecnou, což je malý pěnkavovitý 
pták s růžovou hrudí, který krásně zpívá celé 
léto po celé vesnici. Klasický kominíček, tedy 
rehek domácí, zde rovněž nachází ideální životní 
prostředí. Často zpívá brzy ráno a pozdě večer ze 
střechy nebo z antény. Podobně jako konipas bílý, 
další běžný spoluobyvatel Radimovic. Zdaleka 
nejzajímavějším druhem, který v okolí vesnice 
pravděpodobně hnízdí, je luňák červený. Statný 
pestře zbarvený dravec, který je ale velmi špatný 
lovec a spíše jen sbírá třeba žáby nebo velký 
hmyz. Často svým typickým pomalým tempem 
plachtí nad vesnicí. Viděli jste ho už? 
Na přeletu jsme pak zaznamenali další spoustu 
druhů a dokonce i skutečné rarity. Například orla 
mořského, jeřába popelavého, bekasinu otavní, 
nebo krásné vlhy pestré. Obzvláště vlha, která je 
balkánský druh, nás opravdu překvapila!
Pokud byste měli zájem o bližší informace, nevá-
hejte nás kontaktovat. 

Jakub Hlaváček, Martin Kára
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nebezpečná návštěva: Jak se zbavit vos a sršní!

Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se 
s nimi alespoň jednou za život nesetkal! Ano, 
řeč je o vosách a sršních, výstražně zbarveném 
černožlutém hmyzu, který nás děsí především 
svým žihadlem. Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 
1,9 cm jsou velmi otravné a bývají útočné. Sršeň 
je ve srovnání s vosou pořádný obr – může mít i 
3,5 cm a její bzučení jen tak nepřeslechnete. Na 
rozdíl od své menší příbuzné není nijak zvlášť 
agresivní, málokdy by vás bezdůvodně napadla. 
V létě se velmi často stávají nezvanými obyvateli 
našich zahrad a návštěvníky našich domácností. 
Velmi rády se zabydlují v „papírových hnízdech“ 
pod střechou, ve starých kůlnách, na půdách. 
Často si své hnízdo přilepí klidně i k vaší terase. 
Usídlují se i v dutinách stromů, pařezech nebo 
v zemi. Nejčastěji útočí, pokud budou mít pocit, 
že jejich hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě, než 
se rozhodnete zlikvidovat každého příslušníka 
vosího či sršního národa, který se objeví na vaší 
zahradě či v domácnosti, pamatujte, že oba druhy 
hmyzu patří k těm užitečným, jež mají v přírodě 
důležité místo.

Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale 
pouze se chránit před nezvanými návštěvníky, 
používejte zejména profesionální přípravky 
určené k odpuzování tohoto hmyzu. Odpuzu-
jícími přípravky jsou repelenty, lapače a pasti, 
ale i například makety vosího hnízda. Často 
využívané jsou i „babské rady“, např. natření 
rámů dveří a oken octem, zapálení aromalampy 
či svíčky s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché 

pasti na vosy s pomocí lahve od piva, kde necháte 
část tohoto nápoje.
A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci 
hnízda?

•  Povolejte specializovanou firmu zabývající se 
dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, která zajistí 
odbornou likvidaci hnízda.

•  V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor, 
volejte hasičský záchranný sbor na telefonní lince 
150 nebo 112.
V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat 
sami, uvědomte si, že se jedná o poměrně nebez-
pečnou činnost. Dodržujte následná doporučení:
•  Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy 
ráno nebo pozdě večer, kdy není hmyz výrazně 
aktivní. 
•  Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním 
čas na vás zaútočit. 
•  Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.
•  Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně v 
pevných, neprodyšných a silných materiálech, 
nezapomeňte chránit také obličej a oči.
•  Používejte pouze specializované přípravky, kte-
ré jsou přímo určené pro likvidaci hnízd, vždy si 
pečlivě nastudujte návod a postupujte v souladu 
s ním. 
•  Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně 
visící hnízdo (např. na větvi či trámu) odříznout 
a uzavřít do pytle či krabice. Následně jej odvezte 
na odlehlé místo mimo civilizaci, kde hnízdo 
zanechte.
•  V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní 
nebo vás štípnou do rizikového místa (např. 
krk, dutina ústní), vyhledejte rychlou lékařskou 
pomoc. 

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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