ZÁPIS
z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014
Přítomno
: 5 zastupitelů, dle prezenční listiny,
Omluven
: Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé
Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
9.9.2014.
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.
Informace od ředitele SčVK ke stavu vodovodů v obci
4.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Chodník v obci Radimovice III " - 1. etapa uzavření smlouvy o provedení stavby
5.
Výjezdová jednotka obce Radimovice – jmenování člena
6.
Prodej vozidla Avia
7.
Diskuze
8.
Závěr
Program jednání byl doplněn o bod:
 Pronájem pozemku p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Radimovice
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Ing. Lukáš Holeček, Hana Brožová

Hlasování:
PRO: 5

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. 17/2014 – trvá (Lesy ČR nedodaly výměru pozemku)
Usnesení č. 19/2014 – kontrolní výbor - splněno, finanční výbor – splněno
Usnesení č. 23/2014 – trvá (ekologická likvidace vozidla Avia)
Usnesení č. 26/2014 – splněno (smlouva s LK na zřízení pozemkové služebnosti – chodník
III)
Usnesení č. 28/2014 – splněno (smlouva s LK na zřízení pozemkové služebnosti na p.č.
1270 – chodník v obci Radimovice II)
Usnesení č. 31/2014 – trvá (dohoda s manželi Faltusovými)
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3. Informace od ředitele SčVK ke stavu vodovodů v obci
Starostka obce představila Ing. Karla Blažka, ředitel oblastního závodu Liberec se sídlem
Vratislavice nad Nisou, který v loňském roce na zasedání zastupitelstva obce slíbil, že se po
roce opět zúčastní jednání zastupitelstva. Jednání ZO se zúčastnil také pan Havel – vedoucí
střediska provoz JIH – SčVK Český Dub.
Ing. Karel Blažek přítomné zastupitele a občany ubezpečil, že stávající prameniště je natrvalo
odpojeno, tedy slib z loňského roku byl splněn.
Starostka obce doplnila, že byla provedena i finanční kompenzace při vyúčtování vodného.
Pan Havel uvedl, že v roce 2014 byla provedena rekonstrukce vodovodu v ulici od č.p. 60 až
k č.p. 64. Do konce října bude provedena rekonstrukce vodovodu od návse směrem za č.p.13.
Práce budou probíhat v koordinaci s výstavbou 1. etapy chodníku. Pan Havel přítomné
informoval o připravovaném zkapacitnění vodovodu od Žďárku. Zahájení v roce 2015.
Zkapacitněním by mělo dojít k zlepšení průtoku vody do vodovodního řadu. Pan Havel
upozornil, že se může stát, že dojde k zabarvení vody, ale situace bude operativně řešena.
Další drobné rekonstrukce vodovodních řadů v naší obci jsou závislé na finančních
prostředcích SčVK resp. SVS.
Ing. Aleš Šrytr se dotazoval, zda se bude vyměňovat vodovodní řad i v centru obce, když
bude z obou stran vodovod nový. Pan Havel a Ing. Blažek odpověděli, že ne a to z toho
důvodu, že aby vodovodní řad mohl být rekonstruován musí dosáhnout hranice min. 500 bodů
na bodové škále. Body vodovodní řad získá např. za poruchovost. Vodovod v této části obce
je z litiny a ta má životnost 100 let.

4. Výběrové řízení na zhotovitele stavby "Chodník v obci Radimovice III - 1. etapa“ uzavření smlouvy o provedení stavby
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem hodnotící komise, která zasedala na svém
zasedání 15.9.2014.
Usnesení č. 32/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník v obci Radimovice
III - 1. etapa“ , a to uchazeče SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČ 25018094, za nabídkovou cenu 1.155.426,08 Kč bez DPH, 1.398.065,08 Kč s DPH
schvaluje
a) uzavřít smlouvu o provedení stavby s firmou SaM silnice a mosty a. s., Máchova 1129,
470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 s celkovou nabídkovou cenou 1.155.426,08 Kč bez DPH,
1.398.065,08 Kč s DPH, na stavbu pod názvem „Chodník v obci Radimovice III –
1. etapa“
b) uzavřít smlouvu na provedení technického dozoru s panem Stanislavem Rašem,
Bažantní 10, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 86832956 s celkovou nabídkovou cenou
9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč s DPH.
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a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu o provedení stavby s firmou SaM silnice a mosty a. s.,
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094 na akci pod názvem „Chodník v obci
Radimovice III – 1. etapa“
Termín: 22.9.2014
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

5.

Výjezdová jednotka obce Radimovice – jmenování člena

Usnesení č. 33/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
jmenovat členem výjezdové jednotky obce Radimovice pana Leoše Slavíka, Radimovice
a ukládá
starostce obce jmenovat od 1.10.2014 Leoše Slavíka, Radimovice členem výjezdové jednotky
obce Radimovice

Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
6. Prodej vozidla Avia
Usnesení č. 34/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
ruší
usnesení zastupitelstva obce č. 24/2014
a schvaluje
prodej vozidla Avia RZ LIA 38-73 za částku 8.000,- Kč panu F. N., Liberec
a ukládá
starostce obce podepsat kupní smlouvu s panem F.N, Liberec
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Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

7. Pronájem pozemku p.č. 1066 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Pronájem pozemku byl uveřejněn na úřední desce OÚ Radimovice dne 8.2.2014.
Usnesení č. 35/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na rok 2014 s firmou S group HOTELS, s.r.o., Jeronýmova 570/22,
Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec, IČ 61534439 na část pozemku p.p.č. 1066 za
částku 25.000 Kč.
aukládá
starostce obce podepsat nájemní smlouvu s firmou S group HOTELS, s.r.o., Jeronýmova
570/22, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec, IČ 61534439
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
8.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ Sokol Radimovice

Usnesení č. 36/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Tělocvičnou jednotou SOKOL Radimovice, IČ
44225725, uzavřené dne 2.1.2013 a to v čl. 3 odst. 1 (změna pronájmu každou středu od 19,00
do 20,00 hodin) a čl. 4 odst. 1 (změna výše nájemného na 1 500,- Kč/1rok)
a ukládá
starostce obce podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Tělocvičnou jednotou SOKOL
Radimovice, IČ 44225725, uzavřené dne 2.1.2013
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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9. Diskuze
Dagmar Šrytrová
 Informovala o změně nájemce Zámeckého hotelu Sychrov
 Informovala o vymalované autobusové čekárně, natřené lavičce před čekárnou a
natřené dřevěné konstrukci a schodiště k obecnímu bytu
 Informovala o možnosti se vzdělávat v rámci kurzů „Učíme se pro život“. Informace
na nástěnce, www obce.
František Hoffman
 Dotaz zda se bude letos provádět svoz listí
Dagmar Šrytrová
 Obec prověří možnost místa pro uskladnění listí a následně bude informovat občany
Hana Hásková
 Dotaz k využívání parčíku za obecním úřadem
Dagmar Šrytrová
 Parčík je veřejně přístupný pro občany i návštěvníky obce

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.10 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

Ověřovatelé:

…………………............
Hana Brožová

……………………….
Ing. Lukáš Holeček

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