ZÁPIS
z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 27.7.2015
Přítomno
Dále přítomno
Omluvena

: 6 zastupitelů, dle prezenční listiny.
: 5 občanů, dle prezenční listiny
: Jana Nejedlová, zastupitelka

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
17.7.2015.
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. Oprava veřejného osvětlení
4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2015
5. Závěrečný účet Mikroregionu Jizera
6. Chodník v obci Radimovice III – 2. Etapa
7. Dotace – chodník v obci Radimovice III – 1. Etapa
8. Biologicky rozložitelný odpad
Zapisovatelkou byla určena : Iva Švec
Ověřovatelé zápisu
: Ing. Kateřina Lesáková, Jaroslav Čepelík

Hlasování:
PRO: 6

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. 14/2015 – splněno (nájemní smlouva na byt v č.p. 47)
Usnesení č. 15/2015 – kontrolní výbor – splněno, finanční výbor - trvá
Usnesení č. 16/2015 – splněno (dodatek č. 2 nájemní smlouva – Centrum radosti dětí)
Usnesení č. 19/2015 – splněno (smlouvy Účelový fond)
Usnesení č. 21/2015 – splněno (nájemní smlouva na „hotelový park“)
Usnesení č. 23/2015 – trvá (instalace dopravních zrcadel)

3.

Oprava veřejného osvětlení

V červnu došlo k poruše na veřejném osvětlení. Porucha byla zjištěna na soukromém pozemku.
Majitelka pozemku nesouhlasila s opravou veřejného osvětlení na svém pozemku, proto musela
obec najít jiné technické řešení. Řešením je položení nového kabelu do zeleného pásu podél
krajské komunikace v délce cca 70 m podél č.p. 66, 61, 60 k č.p. 46. Podmínka je souhlas
Krajské správy silnic a uzavření úplatné smlouvy s Libereckým krajem o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti. Následně může proběhnout oprava veřejného osvětlení a nastavení svícení
v obci, které po dobu provizorní opravy v noci nesvítí, jak má.
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Liberecký kraj vypsal výzvu k předkládání žádostí do Programu obnovy venkova. Mikroregion
Jizera bude podávat žádost do dotačního titulu 7 – Integrované projekty venkovských
mikroregionů na obnova veřejného osvětlení a rozhlasu. Obec Radimovice na rok 2014
navrhovala podat žádost za mikroregion na bezdrátový rozhlas a 1 ks stožáru V.O. včetně
osvětlovacího tělesa. Vzhledem k poruše na V.O. starostka obce navrhuje podat žádost na opravu
veřejného osvětlení v úseku cca 70 bm podél č.p. 66, 61, 60 k č.p. 46 + osazení 1 ks stožáru V.O.
včetně osvětlovacího tělesa na p.p.č. 1274 v k.ú. Radimovice u Sychrova a obnovu veřejného
osvětlení v zatáčce k č. p. 20.
Usnesení č. 24/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 1270/1
v k.ú. Radimovice u Sychrova
a ukládá
starostce obce podepsat s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
na p.p.č. 1270/1 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
Usnesení č. 25/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
podat žádost za obec Radimovice prostřednictvím Mikroregionu Jizera na obnovu veřejného
osvětlení v úseku od č.p. 46 podél č.p. 60, 61 k 66, obnovu veřejného osvětlení k č.p. 20 a
instalaci stožáru veřejného osvětlení vč. osvětlovacího tělesa na p.p.č. 1274 v k.ú. Radimovice u
Sychrova
a ukládá
starostce obce předat poradkyni mikroregionu Jizera podklady pro žádost o dotaci Mikroregionu
Jizera na obnovu veřejného osvětlení v úseku od č.p. 46 podél č.p. 60, 61 k 66, obnovu veřejného
osvětlení k č.p. 20 a instalaci stožáru veřejného osvětlení vč. osvětlovacího tělesa na p.p.č. 1274
v k.ú. Radimovice u Sychrova
Termín: 31.7.2015
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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4. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2015
Usnesení č. 26/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2015, dle důvodové zprávy
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
5. Závěrečný účet Mikroregionu Jizera
Usnesení č. 27/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Jizera
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

6.

Chodník v obci Radimovice III – 2. etapa

Usnesení č. 28/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
souhlasí
s prodloužením termínu realizace stavebních prací na akci „Chodník v obci Radimovice III – 2.
etapa“ do 21.8.2015
a ukládá
starostce obce podepsat s firmou SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094 dodatek č. 1 k smlouvě
o provedení stavby č. 24/SaM/CL/2015 na akci „Chodník v obci Radimovice III – 2.etapa“
Termín: 07/2015
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
7. Chodník v obci Radimovice III – 1. etapa
Usnesení č. 29/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
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souhlasí
s přijetím dotace od Libereckého kraje na akci pod názvem „Chodník v obci Radimovice III –
1. etapa“
a ukládá
starostce obce podepsat s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Chodník
v obci Radimovice III – 1.etapa“
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
8. Biologicky rozložitelný bioodpad
Starostka obce shrnula současný stav – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, která řeší likvidaci
bioodpadu tak, že občané mohou odvést na kompostárnu do Turnova. Za jeho likvidaci platí
obec.
Na diskuzním fóru obce pan Tomšů žádá, aby obec zajistila místo v obci k odkládání biologicky
rozložitelného odpadu.
Po diskuzi k tématu biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu mezi zastupiteli a
panem Tomšů, pan Tomšů sdělil, že napíše zastupitelům dopis, na který bude žádat písemnou
odpověď.
9. Diskuze:
 František Hoffman
Dotaz, zda mohou občané volně vypouštět septik na pozemek.
 Mgr. Dagmar Šrytrová
Občané nemohou volně vypouštět septik na pozemek. Kdo tak činí, porušuje vodní
zákon.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hod.
Zapsala: Iva Švec
………………………..
Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka

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

Ověřovatelé:
…………………............
Ing. Kateřina Lesáková

……………………….
Jaroslav Čepelík

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