ZÁPIS
z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.7.2013
Přítomno
: 7 zastupitelů, dle prezenční listiny
Dále přítomno: 2 občané, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
7.7.2013.
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.
Stanovení pořadí cest realizovaných v rámci KPÚ Radimovice
4.
Stanovení úkolů finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva obce
5.
Diskuze
6.
Závěr
Starostka obce navrhla program jednání doplnit o:
•
•
•
•

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2013
Podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu obce Radimovice
Doplnění výstroje výjezdové jednotky obce Radimovice (podpis smlouvy o poskytnutí
dotace, výběrové řízení)
Zpevnění tělesa komunikace v obci Radimovice – schválení dotace

Zapisovatelkou byla určena : Hana Brožová
Ověřovatelé zápisu
: Tomáš Rulec, Ing. Lukáš Holeček

Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 12/2012 – trvá (kupní smlouva na p.p.č. 712/3 k.ú. Kamení)
Usnesení č. 15/2013 – trvá (nedodány podklady pro uzavření smlouvy)
Usnesení č. 16/2013 – trvá (darovací smlouva s Libereckým krajem - chodník)
Usnesení č. 21/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s obcí Sychrov)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 26/2013 – splněno (nájemní smlouva s SDH Radimovice)
Usnesení č. 28/2013 – splněno (smlouva o nájmu bytu)
Usnesení č. 29/2013 – splněno (smlouva ze strany obce podepsána)
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3.

Stanovení pořadí cest realizovaných v rámci KPÚ Radimovice

Usnesení č. 30/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
na základě projednání se Sborem zástupců 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
4. VPC 13.1, VPC 13.2
5. VPC 22
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
4.

Stanovení úkolů finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva obce

Usnesení č. 31/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
a) kontrolní výbor provést kontrolu plnění usnesení za období 01/2013-06/2013
b) finanční výbor provést kontrolu plnění rozpočtu za období 01/2013-06/2013
a ukládá
výborům zastupitelstva obce předložit zastupitelstvu obce zápis z provedených kontrol
Termín: 09/2013
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2013
Usnesení č. 32/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2013, dle důvodové zprávy
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Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
6. Podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu obce Radimovice
Usnesení č. 33/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci do Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova Libereckého kraje, podprogramu 2.3. – zpracování
územních plánů na zpracování územního plánu obce Radimovice
a ukládá
a) starostce obce podat žádost o dotaci na zpracování územního plánu obce Radimovice
b) podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Ateliér Charvát, s.r.o.
T: do 28.7.2013
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
7. Doplnění výstroje výjezdové jednotky obce Radimovice (podpis smlouvy o poskytnutí
dotace, výběrové řízení)
Starostka obce oznámila přítomným, že Liberecký kraj schválil obci Radimovice dotaci ve
výši 24 980,- Kč na doplnění výstroje výjezdové jednotky obce.
Usnesení č. 34/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
1. s c h v a l u j e
uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Doplnění výstroje
výjezdové jednotky obce Radimovice“
a ukládá
starostce obce podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Doplnění výstroje
výjezdové jednotky obce Radimovice“
2. s c h v a l u j e
vypsat výzvu k předkládání nabídek na zakázku malého rozsahu „Doplnění výstroje
výjezdové jednotky obce Radimovice“
3.

jmenuje
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a) komisi pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Doplnění výstroje
výjezdové jednotky obce Radimovice“ ve složení: Mgr. Dagmar Šrytrová, Alena Rejhová,
Ing. Kateřina Lesáková, Ladislav Dvořák, Ing. Lukáš Holeček, Tomáš Rulec,
Hana Brožová
a) hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Doplnění
výstroje výjezdové jednotky obce Radimovice“ ve složení:
 Mgr. Dagmar Šrytrová
Náhradník: Ing. Aleš Šrytr
 Alena Rejhová
Náhradník: Ing. Karel Bílek
 Ing. Kateřina Lesáková
Náhradník: Miloslav Bělonožník
 Ladislav Dvořák
Náhradník: Ladislav Dvořák st.
 Tomáš Rulec
Náhradník: Jaroslav Čepelík
 Hana Brožová
Náhradník: Zdeňka Hanušová
 Ing. Lukáš Holeček
Náhradník: Ing. Václav Holeček
4. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem dle výsledků výběrového řízení
a ukládá
starostce obce uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem dle výsledků výběrového řízení
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
8.

Zpevnění tělesa komunikace v obci Radimovice – schválení dotace

Usnesení č. 35/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zpevnění tělesa
komunikace v obci Radimovice“
a ukládá
starostce obce uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zpevnění tělesa komunikace
v obci Radimovice“
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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9.

Diskuze

• Manželé Raisiglovi – požadavek na přístup ke svému pozemku.
⇒ Mgr. Šrytrová – obec požádá Státní pozemkový úřad o vytýčení cest OPC 15, OC 46 a
pozemek ve vlastnictví obce poseká
• Ladislav Dvořák – zlepšit ukotvení pro osazení vánočního stromu

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,45 hodin.
Zapsala: Hana Brožová

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

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

Ověřovatelé:
…………………............
Tomáš Rulec

……………………….
Ing. Lukáš Holeček

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