ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015
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
13.5.2015.
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. Nájemní smlouva na byt v č.p. 47
4. Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva obce
5. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na p.p.č. 173/22 v k.ú. Radimovice u Sychrova
(Centrum radosti dětí)
6. Závěrečný účet za rok 2014
7. Účetní závěrka za rok 2014
8. Účelový fond obce Radimovice – rozdělení dotací
9. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2015
10. Nájemní smlouva na p.p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
11. Dotace z Libereckého kraje na pořízení obleku, rukavic, přilby a obuvi pro 1 člen
výjezdové jednotky obce
12. Elektronická aukce odpadů
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Iva Švec, Jana Vinšová
Program jednání byl doplněn o bod:
 Žádost pana Zárybnického – zpomalovací retardéry
 Chodník v obci Radimovice III -1. etapa - dotace

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. 9/2015 – (smlouva SaM – chodník - splněno, Raš – TDI na chodník- trvá)
Usnesení č. 10/2015 – splněno (dodatek č. 2 k nájemní smlouvě TJ Sokol)
Usnesení č. 12/2015 – splněno (přihláška do Vesnice roku)
Usnesení č. 13/2015 – splněno (darovací smlouva – Flipchart Nobo)

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 25.5.2015

Stránka 1

3.

Nájemní smlouva na byt v č.p. 47

Usnesení č. 14/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na byt v č.p. 47 s J. K., Radimovice 47 a L. K., Radimovice 47 a to na
dobu určitou od 2.6.2015 do 2.6.2017. Celková výše měsíčního nájemného činí 1.000,- Kč (930,Kč nájemné za byt a 70,- Kč nájemné za vybavení bytu)
a ukládá
starostce obce podepsat nájemní smlouvu na byt v č.p. 47 s J. K., Radimovice 47 a L. K.
Radimovice 47.
Termín: 05/2015
Hlasování:
PRO: 7

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

4.

Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru zastupitelstva obce

Usnesení č. 15/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
a) Kontrolní výbor provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za období 01/2015-05/2015
b) Finanční výbor provést kontrolu plnění obecně závazných vyhlášek obce Radimovice
č. 2/2012 a 7/2010
a ukládá
výborům zastupitelstva obce předložit zápis z provedených kontrol
Termín: 08/2015
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
5.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na p.p.č. 173/22 v k.ú. Radimovice u Sychrova
(Centrum radosti dětí)

Usnesení č. 16/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít s TJ Sokol Radimovice, IČ 44225725 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na p.p.č. 173/22
v k.ú. Radimovice u Sychrova
a ukládá
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starostce obce podepsat s TJ Sokol Radimovice, IČ 44225725 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na
p.p.č. 173/22 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
6. Závěrečný účet za rok 2014
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 22.4.2015.
Usnesení č. 17/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 vč. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, a to bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
7. Účetní závěrka za rok 2014
Usnesení č. 18/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
účetní závěrku za rok 2014.
Hlasování:
PRO: 7
Výsledek hlasování: usnesení přijato
8.

Účelový fond obce Radimovice – rozdělení dotací

V Účelovém fondu obce Radimovice je k rozdělení částka 23.055,1 Kč. Výzva k předkládání
žádostí byla uveřejněna na úřední desce OÚ dne 13.4.2015. Identifikace programu byla
uveřejněna na úřední desce OÚ dne 11.3.2015. Do termínu podání žádostí byly doručeny celkem
4 žádosti v celkové hodnotě 29.500,- Kč.
Starostka obce Mgr. Dagmar Šrytrová oznámila před hlasováním možný střet zájmů, proto se
zdržela hlasování.
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Usnesení č. 19/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) poskytnutí dotací z Účelového fondu obce Radimovice níže uvedeným subjektům ve
výši:
Poř.č. Název příjemce
IČ
žádos
ti
1
Tělocvičná
jednota 44225725
SOKOL Radimovice
2
3

4

Název projektu
Volejbalový turnaj
vyvrcholení letní sezóny

Dotace
v maximální
výši
- 3.627,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 46746161
RADIMOVICE
Sbor dobrovolných hasičů 46746161
RADIMOVICE

Sportujeme, soutěžíme, 6.567,- Kč
tvoříme, hrajeme si
Sychrovský pohár 2015 - 8.831,- Kč
Extraliga
HVP
v
požárním
útoku
velkoplošná projekce

Tělocvičná
jednota 44225725
SOKOL Radimovice

Údržba
areálu

sportovního 4.027,- Kč

b) vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Účelového fondu obce Radimovice
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Účelového fondu obce Radimovice
s vybranými subjekty
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Mgr. Dagmar Šrytrová, se zdržela hlasování.
Výsledek hlasování: usnesení přijato
9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2015

Usnesení č. 20/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2015, dle důvodové zprávy.

Hlasování:
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PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
10. Nájemní smlouva na p.p.č.1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Usnesení č. 21/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s firmou S group HOTELS, s.r.o., Jeronýmova 570/22, 460 07
Liberec 7, IČ: 61534439 na pronájem pozemku p.p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova. Výše
nájmu 9.000,- Kč. Doba nájmu od 04/2015-12/2015
a ukládá
starostce obce podepsat nájemní smlouvu s firmou S group HOTELS, s.r.o., Jeronýmova 570/22,
460 07, Liberec 7, IČ: 61534439.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
11. Dotace z Libereckého kraje na pořízení obleku, rukavic, přilby a obuvi pro 1 člena
výjezdové jednotky obce
Obci Radimovice byla schválena dotace z Libereckého kraje ve výši 13.400,- Kč na vybavení
nového člena výjezdové jednotky ochrannými prostředky (vícevrstvý zásahový oblek, zásahové
rukavice, zásahová obuv a zásahová přilba vč. svítilny).
12. Elektronická aukce odpadů
Starostka obce seznámila přítomné s elektronickou aukcí odpadů. Zastupitelé měli možnost se
dne 5.5.2015 zúčastnit prezentace firmy eCENTRE, kterou pořádal Mikroregion Jizera. Firma
eCENTRE představila jak probíhá elektronická aukce odpadů a jaké jsou zkušenosti z aukcí.
Vzhledem k tomu, že smlouva mezi obcí Radimovice a firmou Severočeské komunální služby
s.r.o. končí v roce 2017 je nutné začít řešit smluvní vztah mezi obcí a svozovou firmou na
období od roku 2018. Obce Mikroregionu Jizera se přiklání k výběru firmy, která zvítězí
v elektronické aukci.
Usnesení č. 22/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zapojení obce Radimovice do elektronické aukce odpadů (komunálního a tříděného)
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Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Hlasování se zdržel zastupitel Robert Marek.
Výsledek hlasování: usnesení přijato
13. Žádost pana Zárybnického – zpomalovací retardéry
Dne 29.4.2015 byla na obec Radimovice doručena žádost pana Zárybnického o instalaci
zpomalovacích retardérů před č.p. 101 a 92. Důvodem je vznik stále častějších případů kolizních
situací mezi protijedoucími vozidly, zejména řidičů, kteří v dané lokalitě nebydlí. Místní řidiči si
uvědomují nebezpečí pro chodce a dětí, které si hrají na komunikaci často bez dozoru rodičů.
Starostka obce navrhuje místo zpomalovacích retarderů umístit do problematických míst
dopravní zrcadla.
V rámci projednávaného bodu proběhla diskuze do které se přihlásila Marie Marková - instalace
dopravních zrcadel je vyhazování peněz a nezajistí zpomalení provozu na komunikacích.
Ladislav Dvořák – pomocí dopravních zrcadel je vidět pohyb osob, vozidel za křižovatkou.
Navrhuje obeslat dopravce dopisem s upozorněním, že jezdí rychle, aby dodržovali dopravní
značky. Iva Švec – vysvětlila jak velký hluk způsobují retardéry.
Usnesení č. 23/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
souhlasí
s umístěním dopravních zrcadel (dle technických možností) naproti č.p. 92, 101 a do prostoru
křižovatky u č.p. 114 a 117
a ukládá
starostce obce zajistit instalaci dopravních zrcadel
Termín: 08/2015
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
14. Chodník v obci Radimovice III -1. etapa - dotace
Na jednání zastupitelstva Libereckého kraje bude dne 26.5.2015 projednán návrh poskytnutí
dotace obci Radimovice ve výši 380.000,- Kč na projekt „Chodník v obci Radimovice III –
1. etapa“.
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15. Diskuze
 František Hoffman
 Parkování vozidel během akcí na zámku a parkování před budovou obecního úřadu pro
zákazníky České pošty.
 Mgr. Dagmar Šrytrová
 Dopravní opatření během akcí na zámku bude doplněno o dopravní značku, která zakáže
vjezd návštěvníkům akcí, při vjezdu z návse do obytné zóny.
 Vlastníci vozidel, kteří parkují před OÚ budou požádáni o parkování na návsi.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.54 hod.

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

………………………….
Ladislav Dvořák
místostarosta

Ověřovatelé:

…………………............
Iva Švec

……………………….
Jana Vinšová

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