ZÁPIS
z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015
Přítomno
: 7 zastupitelů, dle prezenční listiny,
Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
27.2.2015.
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. OZV č. 1/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radimovice
4. Výroční zpráva – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4009541/003
6. Seznámení s inventarizací za rok 2014
7. Účelový fond obce Radimovice
8. Motivační program obce Radimovice
9. VŘ zakázka malého rozsahu „Chodník v obci Radimovice III – 2. etapa“
10. Diskuze
11. Závěr
Program jednání byl doplněn o bod:
 Směrnice č. 2/2015 o používání hasičského vozidla
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Iva Švec, Ing. Kateřina Lesáková
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. 6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
Usnesení č. 74/2014 – splněno (podání žádosti o dotaci na chodník – 1. etapa)
Usnesení č. 75/2014 – splněno (smlouva s ČEZ – věcné břemeno)
Usnesení č. 76/2014 – splněno (smlouva s LK – dopravní obslužnost)

Na jednání zastupitelstva obce se v 18.09 hodin dostavil zastupitel pan Robert Marek.
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3.

OZV č. 1/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radimovice

Starostka obce seznámila s obsahem obecně závazné vyhlášky obce Radimovice č. 1/2015
včetně smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. Předmětem smlouvy je převzetí a
odstranění biologicky rozložitelných odpadů od občanů obce Radimovice.
Usnesení č. 1/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Radimovice
b) smlouvu č. 16/2015 o odstranění odpadu mezi obcí Radimovice a Technickými
službami Turnov s.r.o.
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu č. 16/2015 o odstranění odpadu mezi obcí Radimovice a
Technickými službami Turnov s.r.o.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
4.

Výroční zpráva – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení č. 2/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
výroční zprávu o poskytování informací v roce 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

5.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4009541/003

Usnesení č. 3/2015

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4009541/003
a ukládá
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starostce obce podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124009541/003
T: 03/2015
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
6.

Seznámení s inventarizací za rok 2014

Usnesení č. 4/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
inventarizační zprávu za rok 2014
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
7.

Účelový fond obce Radimovice

V letošním roce je v účelovém fondu k rozdělení částka 23.055,10 Kč. Termín pro
předkládání projektů je od 13.4.2015 do 13.5.2015 do 15.00 hodin na obecní úřad
Radimovice. Výzva bude zveřejněna na www.radimovice.cz
Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) výzvu k předkládání žádostí o dotaci do programu „Volnočasové aktivity 2015“
b) Hodnotící orgán (členové zastupitelstva obce) pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace
c) Garanta programu Ladislava Dvořáka, místostarostu obce
d) Statut Účelového fondu obce Radimovice
a ukládá
starostce obce zveřejnit výzvu k předkládání žádostí do programu „Volnočasové aktivity
2015“ na webových stránkách obce.
T: 13.4.2015
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
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8.

Motivační program obce Radimovice

Každý občan s trvalým pobytem v obci Radimovice bude mít na rok 2015 k dispozici 5 hodin
zdarma na víceúčelovém sportovišti prostřednictvím permanentky, kterou si může osobně
proti podpisu vyzvednout u paní Hlavaté. Permanentka je nepřenosná. Ostatní občané, kteří
pravidelně pro obec pracují ve formě brigád případně spoluorganizují sportovní a společenské
akce, budou moc využít permanentku na 5 hodin v případě, že jejich žádost bude schválena
zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
motivační program obce Radimovice na rok 2015. Poskytnutí 5 hodin zdarma na
víceúčelovém sportovišti občanům s trvalým pobytem v obci Radimovice a osobám, kterým
zastupitelstvo obce schválí jejich žádost na přidělení 5 hodin zdarma na víceúčelovém
sportovišti.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
9. VŘ zakázka malého rozsahu „Chodník v obci Radimovice III – 2. etapa“
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Chodník v obci Radimovice III 2. etapa“
jmenuje
a) komisi pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník v obci
Radimovice III – 2. etapa“ ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Ladislav Dvořák, Ing.
Kateřina Lesáková, Jaroslav Čepelík, Jana Vinšová, Iva Švec, Robert Marek
b) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník v
obci Radimovice III – 2. etapa“ ve složení:


Mgr. Dagmar Šrytrová

Náhradník: Ing. Aleš Šrytr


Ing. Kateřina Lesáková

Náhradník: Miloslav Bělonožník


Ladislav Dvořák

Náhradník: Ladislav Dvořák st.


Jan Vinšová

Náhradník: Lenka Tauchmanová, DiS.


Robert Marek
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Náhradník: Alena Rejhová


Jaroslav Čepelík

Náhradník: Tomáš Rulec


Iva Švec

Náhradník: Hana Brožová
a ukládá
starostce obce zveřejnit na úřední desce obecního úřadu zadávací podmínky veřejné zakázky
malého rozsahu „Chodník v obci Radimovice III-2.etapa“.
T: 03/2015
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
10. Směrnice č. 2/2015 o používání hasičského vozidla
Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
směrnici č. 2/2015 o používání hasičského vozidla
a ukládá
starostce obce seznámit se směrnicí č. 2/2015 členy výjezdové jednotky obce Radimovice
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
11. Diskuze


Starostka obce informovala o nové otevírací době pošty Sychrov od 4.5.2015. Nově bude
otevřena každý pracovní den od 11.30 hodin do 16.15 hodin.



Starostka obce informovala o zadávacím řízení Libereckého kraje na celoplošnou opravu
silnice III/2791 v úseku propojujícím Radimovice a Husu se silnicí R35, podél zámku
Sychrov. Úsek je v délce 1900 m.



Starostka obce přítomné seznámila se souhlasem Policie ČR, dopravní inspektorát
Liberec o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikací v obci
Radimovice v době konání kulturních akcí na Státním zámku Sychrov v roce 2015.
Žádost o povolení přechodné úpravy provozu na místních komunikací v obci Radimovice
byla zaslána na Městský úřad Turnov. Přechodná úprava provozu znamená, že na začátku
ulic u č.p.43, 66, 44 a 60 bude umístěna přenosná dopravní značka zákaz vjezdu mimo
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dopravní obsluhu. Dále bude u hostince Konrád dopravní značka parkoviště s dodatkovou
tabulí udávající vzdálenost na parkoviště na návsi.


Miloslav Bělonožník
 Dotaz na umístění plakátovací tabule.
 Dotaz zda budou v souvislosti s tříděním komunálního odpadu zvýšena cena za
popelnici.



Mgr. Dagmar Šrytrová
 Plakátovací tabule, která byla před výstavbou chodníku umístěna před Hospodou U
Šulců bude nově umístěna do zeleného pásu podél stávající chodníku před č.p. 5.
Plakátovací tabule bude nová.
 v roce 2015 nebude zvýšen poplatek za komunální odpad dle obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

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

Ověřovatelé:
…………………............
Iva Švec

……………………….
Ing. Kateřina Lesáková

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