
Z Á P I S

z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 12.5.2014

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 
2.5.2014.

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. Sychrov fest 2014
4. Smlouva o zpětném odběru a využití odpadů z obalů
5. Žádost paní Kartákové – měření rychlosti
6. Účelový fond obce – rozdělení dotací
7. Závěrečný účet za rok 2013
8. Účetní závěrka za rok 2013
9. Záměr Lesů ČR – koupě pozemku p.p.č. 1309
10. Uzavření smlouvy s firmou SAFS – nájemní smlouva
11. Úkoly finančnímu a finančnímu výboru
12. Pozemkové úpravy-plán společných zařízení – postup realizace
13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4008799/Po01
14. Diskuze
15. Závěr

Starosta navrhla doplnit program jednání o body:
 Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2014
 Darovací smlouva č. OLP/328/2014 (pozemky pod chodníky)
 Prodej vozidla Avie RZ LIA 38-73
 Žádost paní Rulcové – vysvětlení poplatku za likvidaci komunálního odpadu
 Nabídka propagační plochy do mapy Českého ráje

Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu : Ladislav Dvořák, Ing. Kateřina Lesáková

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. 40/2013 – trvá (prodej vozidla Avia)
 Usnesení č. 1/2014 – splněno (smlouva s firmou Geosense s.r.o. Praha)Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 1



 Usnesení č. 2/2014 – splněno (nájemní smlouva s pí. Kratzerovou)
 Usnesení č. 3/2014 – splněno (smlouva č. DSO-IP-12-4004571 SoSB VB 001)
 Usnesení č. 4/2014 – splněno (zveřejnění výzvy Účelový fond)
 Usnesení č. 6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
 Usnesení č. 8/2014 – splněno (dodatek č. 1 na PD chodník III.etapa)
 Usnesení č. 9/2014 – splněno (odeslání dotazníku – projekt vzdělávání občanů)
 Usnesení č. 10/2014 – splněno (nájemní smlouva p. Novotný)

3. Sychrov fest 2014

Starostka obce seznámila přítomné se záměrem konání akce Sychrov fest 2014 v době od 
17.6. do 31.8.2014 a to denně od 10.00 do 18.00 hodin na pozemku na p.č. 668 v k.ú. Čtveřín. 
Náplň: šermířské, hudební a divadelní představení, historická kuchyně a prodej řemeslných 
výrobků a jejich výroba na místě.  Dle sdělení organizátora akce bude pozemek směrem k 
místní komunikaci obce Radimovice oplocen a zakryt stínící tkaninou. Organizátoři akce vyu
žijí pro parkování vozidel návštěvníků pozemek p.č. 1056 v k.ú. Radimovice u Sychrova. Po
zemek  bude  směrem k místní  komunikaci  obce  Radimovice  oplocen  mobilním  stavebním 
oplocením. U vjezdu bude obsluha, která bude organizovat parkování vozidel. Na akci budou 
zajištěny  mobilní  toalety.  Veškeré  stavby  budou  po  ukončení  akce  odstraněny,  pozemek 
uklizen. Hlasitost historické hudby bude dle sdělení organizátora akce nastavena tak, aby ne
překračovala  hygienické normy a program nerušil  okolní  obyvatele.  Po dobu konání akce 
bude areál střežit pořádková služba 24 hodin denně.

Starostka obce přivítala  organizátora akce pana Dolanského a předala mu slovo, aby akci 
představil a zodpověděl dotazy přítomných.

p. Dolanský zopakoval základní informace o akci. Doplnil, že bude ustájeno 6 koní, každý 
den bude jiný program. Po dobu konání akce bude zajištěna zdravotní služba. Pořadatel zajistí 
úklid pozemků. Dotaz zastupitele p. Ladislava Dvořáka na parkování vozidel na louce v pří
padě špatného počasí. Pan Dolanský – při špatném počasí se na louce nebude parkovat. Dotaz 
zastupitelky Ing. Lesákové na ustájení koní. Pan Dolanský - koně budou v noci pod dohle
dem.

Usnesení č. 11/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci pořadatele akce o konání akce Sychrov fest ve dnech 17.6.2014 – 31.8.2014 a to 
denně od 10,00 do 18,00 hodin.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

4. Smlouva o zpětném odběru a využití odpadů z obalů

Usnesení č. 12/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
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uzavření  smlouvy č.  OS201420003848 a  dodatku č.1 k této  smlouvě o zajištění  zpětného 
odběru  a  využití  odpadů  z obalů  s firmou  EKO-KOM,  a.s.,  IČ  25134701,  se  sídlem  Na 
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

a  u k l á d á

starostce obce podepsat smlouvu č. OS201420003848 o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. 

Termín: 20.5.2014

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

5. Žádost paní Kartákové – měření rychlosti

Starostka obce seznámila  přítomné s žádostí  paní Kateřiny Kartákové umístit  informativní 
radar na krajské silnici, při vjezdu do obce Radimovice směrem od Jiviny. Paní Kartáková se 
o umístění radaru informovala na Krajské správě silnic LK. KSSLK je správcem komunikace, 
o omezení  rychlosti  na krajských komunikacích rozhoduje příslušný silniční  správní úřad. 
Starostka  uvedla,  že  v minulém roce  bylo  pro  snížení  rychlosti  v této  části  obce  osazeno 
dopravní  značení  na  křižovatce  „Červenice“.  Toto  dopravní  značení  omezuje  rychlost  na 
komunikaci na 60 km/hod, následně je označení obce (tzn., řidič má jet rychlostí max. 50 
km/hod). KSSLK konstatuje, že snížením rychlosti na 30 km/hod. neodradí silniční piráty od 
porušování  dopravních  značek.  V současné  době  Liberecký  kraj  nevypsal  dotační  titul, 
z kterého by se dal pořídit nákup informativního radaru. V rozpočtu obce Radimovice na rok 
2014  na  pořízení  radaru  nejsou  vyčleněny  finanční  prostředky.  Starostka  obce  navrhuje 
oslovit Policii ČR s žádostí o měření rychlosti v obci Radimovice.

Usnesení č. 13/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

n e s c h v a l u j e

pořízení a instalaci informativního radaru při vjezdu do obce Radimovice směrem od Jiviny

d o p o r u č u j e

starostce obce požádat Policii ČR o měření rychlosti

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

6. Účelový fond obce – rozdělení dotací

Do  termínu  podání  žádostí  do  Účelového  fondu  obce  Radimovice  byly  na  obecní  úřad 
doručeny celkem 4 žádosti. V rozpočtu obce je k rozdělení částka 24.435,- Kč.

Mgr. Dagmar Šrytrová podepsala oznámení o osobním zájmu (jednatelka SDH Radimovice) a 
proto se zdržela hlasování. Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 3



Usnesení č. 14/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí  dotací  z Účelového  fondu  obce  Radimovice,  programu  VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY 2014 těmto příjemcům:

Název příjemce IČ Název projektu Částka

Tělocvičná  jednota 
SOKOL Radimovice

44225725 Údržba sportovního areálu 5.370,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
RADIMOVICE

46746161 Podpora činnosti kroužku mladých 
hasičů 2014

6.713,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
RADIMOVICE

46746161 Čarodějnice 2014 3.357,- Kč

Tělocvičná  jednota 
SOKOL Radimovice

44225725 Volejbalový  turnaj  –  vyvrcholení 
letní sezony

8.995,- Kč

Hlasování:

PRO: 6  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1

Mgr. Dagmar Šrytrová se zdržela hlasování.

Výsledek hlasování: usnesení přijato

7. Závěrečný účet za rok 2013

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 26.3.2014.

Usnesení č. 15/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

celoroční  hospodaření  obce  a  závěrečný  účet  obce  za  rok  2013  vč.  zprávy  o  výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

8. Účetní závěrka za rok 2013

Usnesení č. 16/2014
Zastupitelstvo obce po projednáníZápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 4



s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2013.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

9. Záměr Lesů ČR – koupě pozemku p.p.č. 1309

Usnesení č. 17/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnit záměr o prodeji části pozemku p.č. 1309 v k.ú. Radimovice u Sychrova za účelem 
opravy cesty. Cena dle znaleckého posudku.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

10. Uzavření smlouvy s firmou SAFS  – nájemní smlouva

Usnesení č. 18/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

u k l á d á

starostce obce jednat s firmou SAFS s.r.o., Liberec, IČ 22800255 o uzavření nájemní smlouvy 
na pozemek č. 1002 v k.ú. Radimovice u Sychrova, o výměře 2326 m2, v termínech 24.5., 
25.5., 13.6., 15.8., 30.8., 29.11., 30.11.2014.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

11. Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru

Usnesení č. 19/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

p o v ě ř u j e

a) kontrolní výbor provést kontrolu plnění usnesení za období 01/2014-05/2014

b) finanční výbor provést kontrolu plnění rozpočtu za období 01/2014-05/2014Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 5



a  u k l á d á

výborům zastupitelstva obce předložit zastupitelstvu obce zápis z provedených kontrol

Termín: 07/2014
Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

12. Pozemkové úpravy-plán společných zařízení – postup realizace

Starostka  obce  seznámila  přítomné  se  schůzkou  na  Pozemkovém  úřadě  v Liberci,  kde 
urgovala realizaci plánu společných zařízení. Paní Kartáková nesouhlasí s realizací cesty č. 
OPC 12, OPC 11.1, VPC 10

Usnesení č. 20/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

pořadí  důležitosti  cest  realizovaných  v rámci  komplexních  pozemkových  úprav  obce 
Radimovice následovně:

1.VPC 5.1, VPC 5.2

2. VPC 14

3. OPC 12, OPC 11.1, část VPC 10 s napojením na VPC 9

4. VPC 21 

5. VPC 13.1, VPC 13.2

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4008799/Po01

Starostka uvedla,  že na pozemek č. 1269 v k.ú. Radimovice u Sychrova byla v roce 2011 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Nyní ČEZ Distribuce, a.s. předkládá smlouvu o zřízení 
věcného břemene.

Usnesení č. 21/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4008799/Po01 na pozemek 
č. 1269 v k.ú. Radimovice u Sychrova za částku 10 000,- Kč s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 
24729035 zastoupenou na základě plné moci firmou BIMONT s.r.o., IČ 47781262 
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a  u k l á d á

starostce  obce  podepsat  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  IV-12-
4008799/Po01

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

14. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2014

Usnesení č. 22/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2014, dle důvodové zprávy.

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato

15. Darovací smlouva č. OLP/328/2014 (pozemky pod chodníky)

Usnesení č. 22/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

uzavřít  darovací  smlouvu č.  OLP/328/2014 s Libereckým krajem na pozemky č.  1270/2 o 
výměře 203 m2  a část pozemku č. 1270 díl „c“ o výměře 18 m2   vše v k.ú. Radimovice u 
Sychrova

a  u k l á d á

starostce obce podepsat darovací smlouvu č. OLP/328/2014

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

16. Prodej vozidla AVIA RZ LIA 38-73

Usnesení č. 23/2014
Zastupitelstvo obce po projednání

s c h v a l u j e

prodej vozidla Avia RZ LIA 38-73 obci Sezemice, IČ 00 876 259 za částku 18.000,- KčZápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 7



a  u k l á d á

starostce obce podepsat kupní smlouvu s obcí Sezemice na prodej vozidla Avia RZ LIA 38-73 

Hlasování:

PRO: 7  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato.

17. Žádost paní Rulcové – vysvětlení poplatku za likvidaci komunálního odpadu

Starostka obce přečetla žádost paní Rulcové o jasnou odpověď na otázku týkající se likvidace 
komunálního odpadu, kterou zaslala zastupitelům obce dne 5.5.2014. Starostka uvedla, že se 
snažila  vysvětlit  paní  Rulcové  systém  poplatku  za  likvidaci  komunálního  odpadu  již 
několikrát (viz. diskuzní fórum 28.12.2010, Zpravodaj obce dne 14.3.2013). V žádosti paní 
Rulcová uvádí,  že  má důkaz,  že to  dříve fungovalo a  platilo  se  za osobu,  a  tak  konečně 
očekává fundovanou odpověď, proč to nyní nejde. Starostka přečetla úplné znění vyhlášky 
č. 1/2002 ve znění vyhlášky č. 2/2003. V této vyhlášce byla celková roční sazba poplatku 
440,- Kč/1 osoba nebo rekreační objekt. Ale zároveň tato vyhláška pevně stanovila systém 
přidělování sběrných nádob a to následovně: objekt s 1 osobou: ročně obdrží 10 pytlů, objekt 
s 2 osobami: ročně obdrží 20 pytlů, objekt se 3 osobami: k dispozici 1 sběrnou nádobu, objekt 
se 4 osobami: má k dispozici 1 kontejner, objekt s 5 osobami: má k dispozici 1 kontejner a 10 
pytlů, objekt se 6 osobami: má k dispozici 2 kontejnery, objekt se 7 osobami má k dispozici 2 
kontejnery, objekt s 8 osobami: má k dispozici 2 kontejnery a 10 pytlů. Svozy kontejnerů jsou 
1x14 dní.

Starostka předala slovo zastupitelům, aby se k žádosti paní Rulcové vyjádřili.

Tomáš Rulec – nebude se k dané věci vyjadřovat z důvodu příbuzenského vztahu

Alena Rejhová – předala písemné vyjádření, z kterého vyplývá, že stávající systém stanovení 
poplatků  „za  popelnici“,  může  motivovat  občany  více,  než  poplatek  za  osobu.  Pokud 
vícečlenná rodina, která odpad třídí, naplní stejně velkou popelnici se stejnou četností svozů 
jako jediná osoba v domě a v obou případech je vypočten poplatek ve stejné výši, pak systém 
není nemorální a diskriminující.

Ing. Lukáš Holeček – systém je spravedlivý, je účtováno za objem odpadu

Hana Brožová – předala písemné vyjádření, v objektech, které jsou vytápěny tuhými palivy 
má každý, možnost zvážit, jak velkou nádobu potřebuje a zároveň si zvolit i četnost vývozu 
odpadu.  Současný  systém  vybírání  poplatků  je  souhrn  za  popelnice,  velkoobjemový 
kontejner, nádoby na tříděný odpad. Tento systém je rovněž motivující k tomu, aby se člověk 
naučil třídit odpad a do popelnice toho zbylo co nejméně. Ať se vymyslí (navrhne) jakýkoliv 
jiný systém, nikdy nebude vyhovovat všem občanům.

Ing.  Kateřina  Lesáková  –  stávající  systém  umožňuje  určit  velikost  odpadní  nádoby,  je 
spravedlivé platit za objem odvezeného odpadu

Ladislav Dvořák – souhlasí s názorem místostarostky

Starostka obce zpracuje písemnou odpověď a zašle ji paní Rulcové.

18. Nabídka propagační plochy do mapy Českého ráje

Starostka  obce  seznámila  přítomné  s nabídkou  možnosti  prezentace  na  oboustranné  mapě 
Českého ráje, která bude vydána v 1.polovině 2014 s nákladem 10.000 výtisků. Zájemci se 
mohou hlásit u pana Martina Ječného, tel. 777 668 145, montymedia.cz@gmail.com.Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 12.5.2014 Stránka 8



19. Diskuze:

 p. Hoffman – upozorňuje na nefunkční diskuzní fórum na www.radimovice.cz
 D. Šrytrová – webmaster bude vyzván k nápravě 
 paní Kartáková – dotaz na výstavbu vodovodu pod chodníkem III
 D. Šrytrová – z vyjádření SčVk vyplývá, že vodovod bude v roce 2014 rekonstruován pod 

I. etapou chodníku

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30 hodin.

Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

…………………………. ………………………..
Alena Rejhová Mgr. Dagmar Šrytrová
místostarostka                                                                       starostka

Ověřovatelé:

…………………............                                                      ……………………….
Ing. Kateřina Lesáková Ladislav Dvořák

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