ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 4.11.2013
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
25.10.2013.
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.
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2013
4.
Prodej vozidla AVIA
5.
Koupě pozemku p.č. 1065 v k.ú. Radimovice u Sychrova
6.
Ceník – komerční hlášení v místním rozhlase
7.
Smlouva o zřízení věcného břemene k RD Faltus
8.
Aktualizace místního programu vesnice
9.
Příprava rozpočtu na rok 2014
10.
Směrnice obecního úřadu
11.
Úkoly finančnímu a kontrolnímu výboru
12.
Dopravní obslužnost – smlouva s Libereckým krajem
13.
Diskuze
14.
Závěr
Program zasedání byl doplněn o bod: zpráva o finanční činnost DSO Mikroregionu Jizera.
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Ing. Kateřina Lesáková, Tomáš Rulec

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. 21/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s obcí Sychrov)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 31/2013 – kontrolní výbor – kontrola plnění usnesení za období
01/2013- 06/2013 – kontrola provedena, zápis bude předložen do
příštího zasedání zastupitelstva obce (nebyl doručen), finanční
výbor – kontrolu plnění rozpočtu za období 01/2013 – 06/2013 –
kontrola provedena, zápis předložen
 Usnesení č. 37/2013 – splněno (VŘ na projektanta – chodník, podána žádost o dotaci na
PD)
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 Usnesení č. 38/2013 – splněno (viz. bod 5 programu jednání ZO 4.11.2013)

3.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2013

Usnesení č. 39/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2013, dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
4.

Prodej vozidla AVIA

Usnesení č. 40/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
prodej vozidla AVIA RZ LIA 38-73 za nejvyšší kupní cenu.
a ukládá
starostce obce zajistit prodej vozidla AVIA RZ LIA 38-73 za nejvyšší kupní cenu.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.

5.

Koupě pozemku p.č. 1065 v k.ú. Radimovice u Sychrova

Starostka obce seznámila s návrhem vlastníků p.č. 1065 v k.ú. Radimovice u Sychrova.
Usnesení č. 41/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
neschvaluje
koupi pozemku p.č.1065 v k.ú. Radimovice u Sychrova za částku 2.500.000,- Kč
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
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6. Ceník – komerční hlášení v místním rozhlase
Usnesení č. 42/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
ceník komerčního hlášení v místním rozhlase. Cena jednoho hlášení je 50,- Kč.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
7.

Smlouva o zřízení věcného břemene k RD Faltus

Usnesení č. 43/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4010930/SoVB001 Lbc, Radimovice –
kNN pro RD Faltus na částku 10 000,- Kč
a ukládá
starostce obce podepsat s firmou ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená firmou VAMA, s.r.o.,
Vilsnice 94, Děčín 12 smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4010930/SoVB001 Lbc,
Radimovice – kNN pro RD Faltus

Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
8. Aktualizace místního programu vesnice
Starostka obce uvedla, že stávající místní program vesnice je platný zpracován na období
2007-2014. Tento strategický materiál doporučuje aktualizovat resp. vytvořit nový, neboť bez
něho nelze čerpat řadu dotací. Na projekty, které v tomto strategickém dokumentu nejsou
uvedeny, nelze čerpat dotace. Starostka obce vyzývá občany, zastupitele, aby zaslali své
náměty, podněty pro zpracování nového místního programu.
Usnesení č. 44/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
zpracovat program rozvoje obce na období 2014-2020
a ukládá
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zastupitelům obce zaslat starostce obce své náměty k novému programu rozvoje obce.
T: 15.12.2013
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
9. Příprava rozpočtu na rok 2014
Starostka obce požádala zastupitele, aby v termínu do 15.11.2013 zaslali starostce obce návrh
na rozpočet 2014.
10. Směrnice obecního úřadu
Usnesení č. 45/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
směrnici č. 2 Obecního úřadu Radimovice o oběhu účetních dokladů a směrnici č. 3 Obecního
úřadu Radimovice, podpisový řád.
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
11. Úkoly finančnímu a kontrolnímu výboru
Usnesení č. 46/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
a)

kontrolní výbor provést kontrolu náležitostí pozvánky na zasedání zastupitelstva obce a
zápisů ze zasedání zastupitelstva obce (zveřejnění na úřední desce v zákonné lhůtě,
provedení zápisů ze zasedání zastupitelstva obce v zákonné lhůtě) v období 01-09/2013

b) finanční výbor provést kontrolu výběru poplatků dle OZV č. 2/2010 a 3/2010
a ukládá
výborům zastupitelstva obce předložit zastupitelstvu obce zápis z provedených kontrol
Termín: 12/2013
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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12. Dopravní obslužnost – smlouva s Libereckým krajem
Usnesení č. 47/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
podepsat smlouvu č. OLP/2663/2013 s Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014
a ukládá
starostce obce podepsat s Libereckým krajem smlouvu č. OLP/2663/2013 o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014

Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. zpráva o finanční činnost DSO Mikroregionu Jizera
Usnesení č. 48/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera
Hlasování:
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
14.Diskuze
 František Hoffman
Dotaz zda SčVk poslaly na obecní úřad sdělení o kompenzaci za vodu.
 Dagmar Šrytrová
SčVk kompenzaci neposlaly.
 Eva Žalská
Úvaha nad tím zda je potřeba realizovat chodník směrem k č.p. 99. Dotaz zda zůstane
zachován stávající příkop, který je funkční. Upozornění na nevyhovující technický stav
stávajícího vodovodního řadu.
 Dagmar Šrytrová
Vysvětlila důvod proč zastupitelstvo rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na výstavbu
chodníku. Chodník zastupitelé berou jako bezpečnostní prvek. Chodník bude realizován po
Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 4.11.2013

Stránka 5

etapách, dle finančních možností obce a případných dotací. Technické připomínky budou
předány projektantovi. Vlastníkem vodovodu je SVS.
 Dagmar Šrytrová
Termín svozu listí bude oznámeno v místním rozhlase a na www.radimovice.cz.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

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

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

……………………….
Tomáš Rulec

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