ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 23.6.2014
Přítomno
: 7 zastupitelů, dle prezenční listiny
Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
13.6.2014.
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.
Revokace usnesení č. 23/2014
4.
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2014-2018
5.
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení pozemkové služebnosti (chodník v obci
Radimovice III)
6.
Diskuze
7.
Závěr
Starostka obce navrhuje doplnit program jednání o bod:
 Uzavření smlouvy s firmou SAFS
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Hana Brožová, Ladislav Dvořák

Hlasování:
PRO: 6

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. 6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
Usnesení č. 12/2014 – splněno (smlouva o zpětném odběru a využití odpadů z obalů)
Usnesení č. 13/2014 – splněno (Policie ČR požádána o měření rychlosti v obci)
Usnesení č. 17/2014 – trvá (Lesy ČR nedodaly výměru pozemku)
Usnesení č. 18/2014 – splněno (jednání s firmou SAFS)
Usnesení č. 19/2014 – kontrolní výbor - splněno, finanční výbor - trvá
Usnesení č. 21/2014 – splněno (smlouva s firmou BIMONT)
Usnesení č. 22/2014 – splněno (smlouva s LK na chodník podepsána)
Usnesení č. 23/2014 – nesplněno (nelze splnit, obec Sezemice odstoupila od uzavření
smlouvy)
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3.

Revokace usnesení č. 23/2014

Usnesení č. 24/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
ruší
usnesení zastupitelstva obce č. 40/2013 a 23/2014
schvaluje
ekologickou likvidaci vozidla Avia RZ LIA 38-73
a ukládá
starostce obce zajistit ekologickou likvidaci vozidla Avia RZ LIA 38-73
Termín: 09/2014
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
4.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2014-2018

Usnesení č. 25/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
stanovuje
počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018 na počet 7 zastupitelů
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení pozemkové služebnosti (chodník v obci
Radimovice III)
Usnesení č. 26/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s Libereckým krajem na zřízení pozemkové služebnosti
(chodník v obci Radimovice III), a to v případě požadavku Krajské správy silnic Libereckého
kraje
a ukládá
starostce obce uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
pozemkové služebnosti (chodník v obci Radimovice III), a to v případě požadavku Krajské
správy silnic Libereckého kraje
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Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
V 18.15 hodin se na jednání zastupitelstva obce dostavil zastupitel, ing. Lukáš Holeček.
6.

Uzavření smlouvy s firmou SAFS – nájemní smlouva

Usnesení č. 27/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s firmou SAFS s.r.o., Liberec, IČ 22800255 na
pozemek č. 1002 v k.ú. Radimovice u Sychrova, o výměře 2326 m2 , v termínech 13.6., 15.8.,
30.8., 29.11., 30.11.2014 za částku 14.000,- Kč se splatností v termínu 30.6.2014 částka
7.000,- Kč, v termínu 5.12.2014 částka 7.000,- Kč
ukládá
starostce obce uzavřít s firmou SAFS s.r.o., Liberec, IČ 22800255 nájemní smlouvu na
pozemek č. 1002 v k.ú. Radimovice u Sychrova
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Výsledek hlasování: usnesení přijato
7. Diskuze
 Starostka obce přečetla dopis od paní Rulcové, adresovaný zastupitelům obce.
 Paní Marková – reakce na dopis paní Rulcové – poplatek za odpady pro občana, který žije
sám, je vysoký.
 Starostka obce – každý si může stanovit velikost odpadní nádoby a z toho vyplývá i výše
poplatku.
 Pan Zoubek – obec Pěnčín zahájila rekonstrukci komunikace k „Barboře“ vč. vodovodu.
 Starostka obce – obec Radimovice neobdržela oficiální oznámení od obce Pěnčín
o zahájení prací na komunikaci a vodovodu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.
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………………………….
Alena Rejhová
místostarostka

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

Ověřovatelé:
…………………............
Hana Brožová

……………………….
Ladislav Dvořák

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