Z Á P I S
z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 24.2.2014
Přítomno
: 7 zastupitelů, dle prezenční listiny
Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
14.2.2014.
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.
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2014
4.
Pronájem nebytových prostor Radimovice 47
5.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu – p.p.č. 1281, k.ú. Radimovice u Sychrova
6.
Účelový fond obce Radimovice – výzva
7.
Výroční zpráva – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
8.
Pronájem pozemku p.p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
9.
Motivační program obce Radimovice
10.
Program rozvoje obce Radimovice – výsledky dotazníkového šetření
11.
Kulturní akce obce v roce 2014
12.
Diskuze
13.
Závěr
Starosta navrhla doplnit program jednání o body:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Irou na PD chodník III. etapa
• Projekt vzdělávání občanů
• Informace o setkání se SčVk
• Revokace usnesení č. 56/2013
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Ing. Kateřina Lesáková, Hana Brožová
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
2.

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 15/2013 – trvá (nedodány podklady pro uzavření smlouvy)
Usnesení č. 16/2013 – trvá (darovací smlouva s Libereckým krajem - chodník)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 31/2013 – splněno (kontrolní výbor – kontrola plnění usnesení za období
01/2013- 06/2013 – kontrola provedena, zápis bude předložen do
příštího zasedání zastupitelstva obce (nebyl doručen)
Usnesení č. 40/2013 – trvá (prodej vozidla Avia)
Usnesení č. 46/2013 - splněno - kontrolní výbor, finanční výbor – (kontroly)
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Usnesení č. 54/2013 – splněno (inventarizace majetku)
Usnesení č. 55/2013 – splněno (přihláška do MAS Achát)
3.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2014

Usnesení č. 1/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2014, dle důvodové zprávy
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu s firmou Geosense s.r.o. Praha, IČ: 29002567
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
4.

Pronájem nebytových prostor Radimovice 47

Záměr pronájmu nebytových prostor v Radimovice č.p. 47 za účelem pronájmu prostor pro
výživové poradenství byl uveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 7.2.2014. Na obec
Radimovice byla doručena 1 žádost.
Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Boženou Kratzerovou, Doubí 38, 463 45 Čtveřín, IČ:
01979345 na pronájem místnosti v 1.N.P. budovy obecního úřadu, Radimovice 47,
o výměře 9,43 m2 od 1.3.2014 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Výše nájmu
40 Kč/1 hodina.
a ukládá
starostce obce podepsat s Ing. Boženou Kratzerovou nájemní smlouvu.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
5.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu – p.p.č. 1281, k.ú. Radimovice u Sychrova

Usnesení č. 3/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. stavby: DSO-IP-12-4004571 SoSB VB 001 název stavby: Lbc, Radimovice
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p.p.č. 1281, přípojka Kára, v které bude uvedena jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene ve výši 10 000,- Kč.
neschvaluje
Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při
výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěných v pozemcích ve vlastnictví
obce Radimovice
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu s ČEZ o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. stavby: DSO-IP-12-4004571 SoSB VB 001
název stavby: Lbc, Radimovice p.p.č. 1281, přípojka Kára

Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

6.

Účelový fond obce Radimovice - výzva

V letošním roce je v účelovém fondu k rozdělení částka 24 435,1 Kč. Termín pro předkládání
projektů je do 24.3. 2014 do 17.00 hodin na obecní úřad Radimovice. Výzva bude zveřejněna
na www.radimovice.cz
Usnesení č. 4/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) výzvu k předkládání žádostí do programu „Volnočasové aktivity 2014“
b) Řídící orgán (členové zastupitelstva obce) pro hodnocení žádostí v souladu s výzvou
k předkládání projektů
c) Garanta programu Alenu Rejhovou, místostarostku obce
a ukládá
starostce obce zveřejnit výzvu k předkládání žádostí do programu „Volnočasové aktivity
2014“ na webových stránkách obce a ve Zpravodaji obce Radimovice.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.
7. Výroční zpráva – informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Usnesení č. 5/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
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výroční zprávu o poskytování informací v roce 2013 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
8.

Pronájem pozemku p.p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Záměr pronájmu pozemku p.p.č.1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu dne 8.2.2014. Na obec Radimovice byla doručena 1 žádost
Usnesení č. 6/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
ukládá
starostce obce jednat s firmou S group Hotels, s.r.o. o výši ročního nájmu.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
9.

Motivační program obce Radimovice

Každý občan s trvalým pobytem v obci Radimovice bude mít na rok 2014 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. 7/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
motivační program obce Radimovice na rok 2014. 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
10. Program rozvoj obce Radimovice – výsledky dotazníkového šetření
Starostka obce seznámila přítomné s výsledky dotazníkové šetření, které proběhlo v rámci
shromažďování podkladů pro strategický dokument obce – Program rozvoje obce
Radimovice. Dotazník v písemné podobě obdrželi všechny domácnosti v obci, rovněž byl
zveřejněn na www.radimovice.cz. K termínu 30.1.2014 došlo v písemné či elektronické
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podobě na obec 2 odpovědi od spolků, 4 odpovědi od podnikatelů a 38 odpovědí od občanů
tj. 15,5 % populace obce starší 15 let. Z dotazníků vyplývá, že nejvíc se nelíbí nezájem lidí o
obec a nedostatečný kulturní a společenský život. Nejvíce vyplněných dotazníků zaslala
věková kategorie 65 a více let (12 odpovědí), následovala kategorie 50-64 let (11 odpovědí),
kategorie 30-49 let (10 odpovědí), kategorie 15-29 let (3 odpovědi), u dvou dotazníků
respondent neuvedl věk. V dalších odpovědích se nejvíce objevoval požadavek vodovodu,
kanalizace, lepšího dopravního spojení, nabídka služeb v obci, nepořádek v obci. Podrobnosti
dotazníkového šetření budou uveřejněny ve Zpravodaji obce Radimovice.
Starostka navrhuje:
a) oslovit občany, podnikatele, spolky s nabídkou o členství v pracovní skupině, která
bude pracovat na návrhové části Programu obce Radimovice
b) pracovní skupině předložit výsledky dotazníkového šetření a zapracovat je do
Programu rozvoje obce, který následně schválí zastupitelstvo obce
Zastupitel Ladislav Dvořák
• z dotazníku vyplývá, že se občanům nelíbí nedostatečný kulturní a společenský
život v obci
• jsou připraveny výlety, divadlo, promítání
• nejsou náměty od občanů na typy akcí
• není jasné, po čem je poptávka
11. Kulturní akce v roce 2014
Kulturní komise připravila pro tento rok následující akce:
Měsíc
DUBEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Název akce
Noc s Andersenem - sál víceúčelové budovy
Promítání z cest - sál víceúčelové budovy . Janek Doležal
Jarní výlet pro děti a rodiče ale i pro ostatní co se rádi projdou
pěknou krajinou - Rychnov - Frýdštejn - Malá Skála - Dolánky
Dětský den

Předpokládané datum
4.4.2014
5.4.

Mohelské ostrovy - víkend pod stany pro děti s rodiči
Drakiáda - v případě dobrého počasí
Podzimní výlet - místo bude upřesněno
Divadelní představení - bude upřesněno
Rozsvícení Vánočního stromku na návsi
Posezení se seniory
Mikulášská nadílka pro děti

8. - 10.8.2014

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Miroslavem Irou na PD chodník III. etapa
Usnesení č. 8/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2013 s Miroslavem Irou, Sokolská
1149/26, 460 01 Liberec, IČ 76251055
a ukládá
starostce obce podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze den 30.9.2013 s Miroslavem Irou,
Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec
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Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
Výsledek hlasování: usnesení přijato

ZDRŽEL SE: 0

13. Projekt vzdělávání občanů
Starostka obce seznámila přítomné s nabídkou Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. zapojit se
do projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost orientovaný na oblast podpory
3.1. Individuální další vzdělávání. V případě, že bude projekt Vzdělávacího centra Turnov
schválen, bude v období 08/2014-06/2015 probíhat proškolení obyvatel v obcích do 2 000
obyvatel v těchto oblastech: právní vzdělání, finanční gramotnost, základní počítačové
dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí a spotřebitelská gramotnost. Vzdělávací
kurzy budou probíhat v dané obci, zdarma, v odpoledních hodinách. Podmínka je zajištění
vhodné místnosti.
Usnesení č. 9/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zapojení obce Radimovice (v oblastech právní vzdělání, finanční gramotnost, spotřebitelská
gramotnost) do projektu Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost orientovaný na oblast podpory 3.1. Individuální další vzdělávání,
v případě, že bude projekt schválen.
a ukládá
starostce obce vyplnit a odeslat dotazník k danému projektu
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
Výsledek hlasování: usnesení přijato

ZDRŽEL SE: 0

14. Informace o setkání se SčVk
• Starostka obce se zúčastnila setkání starostů se zástupci SčVk a SVS na kterém opět
zopakovala žádost o rekonstrukci vodovodu v obci Radimovice v trase navrhovaného
chodníku – III.etapa.
• SčVk musí dát do roku 2014 do souladu zákaznické smlouvy se zákony č. 275/2013Sb., a
89/2012 Sb.
• Havarijní linka SčVk je 840 111 111.
• Zástupci SčVk upozorňují na nekalé praktiky různých prodejců, kteří nabízí filtry na vodu.
Voda dodávaná SčVk žádné filtry nepotřebuje. Sčvk na svých www stránkách uveřejňuje
mimo jiné i tvrdost vody, ta je v Radimovicích za rok 2013 na vybraných místech středně
tvrdá, tvrdá.
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15. Revokace usnesení č. 56/2013
Usnesení č. 10/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s Josefem Novotným, Liberec, IČ 16402138 na p.p.č. 1002 a část
p.p.č. 1000 (stanoviště č. 55h, 56h, 1g, 2g, 3g, 4g) vše k.ú. Radimovice u Sychrova za účelem
provozování lidové technické zábavy při příležitosti konání Sychrovské pouti v letech 20142016 a to počínaje 6 dní před začátkem konání poutě (neděle od 19.00 hodin) a konče 1 den
po skončení poutě (pondělí do 17.00 hodin) na částku 20 000,- Kč/1 rok.
a ukládá
starostce obce uzavřít nájemní smlouvu s Josefem Novotným Liberec, na p.p.č. 1002 a část
p.p.č. 1000 (stanoviště č. 55h, 56h, 1g, 2g, 3g, 4g) v k.ú. Radimovice u Sychrova v letech
2014-2016.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
Výsledek hlasování: usnesení přijato

ZDRŽEL SE: 0

16. Diskuze:
Alena Rejhová
• tlumočila žádost pana Bílka o projednání možnosti zastavování vybraných rychlíků ve
směru z Prahy do Liberce a zpět na vlakové stanici Sychrov
pan Hoffman
• dotaz o možnosti řešení dopravní situace pomocí zpomalovacího semaforu
Mgr. Šrytrová
• seznámila přítomné s vypracovanou dokumentací na Zvýšení bezpečnosti chodců na
průjezdním úseku silnice III/2791 v Radimovicích
• ze zprávy vyplývá, že tento úsek silnice není vhodný pro řešení zpomalování vozidel
pomocí semaforu
Hana Brožová
• apeluje na majitele psů, aby po svých psech důkladně uklízeli psí exkrementy
Mgr. Šrytrová
• seznámila přítomné s průběhem jednání konaného dne 24.2.2014 ve věci parkování
vozidel v době kulturních akcí pořádaných na Státním zámku Sychrov
Ing. Lesáková
• upozornila, že ze střechy vily Zelenka odlétávají kusy igelitu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hodin.
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Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

………………………….
Alena Rejhová
místostarostka

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

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

……………………….
Hana Brožová

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