ZÁPIS
z 7. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2013
Přítomno
: 6 zastupitelů, dle prezenční listiny
Omluven
: Tomáš Rulec, zastupitel
Dále přítomno: 1 občan, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
8.12.2013.
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. 7/2013
4.
Rozpočet obce Radimovice na rok 2014
5.
Rozpočtový výhled obce Radimovice na roky 2014-2019
6.
Směrnice obecního úřadu
7.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva na rok 2014
8.
Inventarizace majetku, plán inventur, inventarizační komise
9.
Diskuze
10.
Závěr
Program zasedání byl doplněn o body:
 vstup obce Radimovice do MAS Achát
 pronájem veřejného prostranství – pouť 2014
 ocenění pozemků po schválených pozemkových úpravách
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 (nedodány podklady pro uzavření smlouvy)
Usnesení č. 16/2013 – trvá (darovací smlouva s Libereckým krajem - chodník)
Usnesení č. 21/2013 – splněno (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)
 Usnesení č. 40/2013 – trvá (prodej vozidla Avia)
 Usnesení č. 43/2013 – splněno (smlouva o zřízení VB)
 Usnesení č. 44/2013 – splnila pouze místostarostka obce
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 Usnesení č. 46/2013 - kontrolní výbor – nesplnil, finanční výbor – zápis předložen, splnil.
 Usnesení č. 47/2013 – splněno (podepsaná smlouva na dopravní obslužnost)
V 18.10 hodin se na jednání zastupitelstva obce dostavila Ing. Kateřina Lesáková,
zastupitelka.
3.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2013

Usnesení č. 49/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2013, dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
4.

Rozpočet obce Radimovice na rok 2014

Usnesení č. 50/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) rozpočet obce Radimovice na rok 2014 na straně příjmů ve výši 2 598 647 Kč a na straně
výdajů ve výši 2 917 201 Kč a schodek ve výši 318 544 Kč, který se pokryje příjmy z roku
2013
b) rozpočtové změny z časových důvodů od posledního jednání zastupitelstva obce do konce
účetního období tj. do 31.12. schvaluje starostka obce v plném rozsahu rozpočtové skladby
a dává na vědomí zastupitelstvu obce při nejbližším jednání
c) podrobný rozpis rozpočtu a následné úpravy v průběhu účetního období 2014 mezi
položkami v rámci jednoho paragrafu provede starostka obce
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
5.

Rozpočtový výhled obce Radimovice na roky 2014-2019

Usnesení č. 51/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
rozpočtový výhled obce Radimovice na roky 2014-2019.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
6. Směrnice obecního úřadu
Usnesení č. 52/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
a) Směrnici č. 4/2013 pod názvem Inventarizace majetku a závazků
b) Směrnici č. 5/2013 pod názvem Směrnice pro časové rozlišení
c) Směrnice č. 6/2013 pod názvem Účtování dlouhodobého majetku a zásob
d) Směrnice č. 7/2013 pod názvem Systém zpracování účetnictví
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
7.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva na rok 2014

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění poz
dějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění stanovuje měsíční odměny
členům zastupitelstva, členům výborů a komisí na rok 2014.
Usnesení č. 53/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
stanoví
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce (kromě sta
rostky a místostarostky). Odměny jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
1. za výkon funkce starostky (neuvolněného člena zastupitelstva obce) měsíční odměnu ve
výši 10.000,- Kč od 1.1.2014
2. za výkon funkce místostarostky (neuvolněného člena zastupitelstva obce) měsíční odměnu
ve výši 4.000,- Kč od 1.1.2014
3. za výkon funkce předsedy kontrolního výboru (neuvolněný člen zastupitelstva obce)
měsíční odměnu ve výši 350,- Kč od 1.1.2014
4. za výkon funkce předsedy finančního výboru (neuvolněný člen zastupitelstva obce) mě
síční odměnu ve výši 350,- Kč od 1.1.2014
5. za výkon funkce předsedy kulturní a sociální komise (neuvolněný člen zastupitelstva obce)
měsíční odměnu ve výši 250,- Kč od 1.1.2014
6. za výkon funkce člena kulturní a sociální komise měsíční odměnu ve výši 250,- Kč
od 1.1.2014
7. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 250,- Kč od 1.1.2014
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Hlasování:
PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
8.

Inventarizace majetku – plán inventur, inventarizační komise

Usnesení č. 54/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
jmenuje
inventarizační komisi ve složení Ing. Kateřina Lesáková – předsedkyně, Ing. Lukáš Holeček,
Miloslav Bělonožník a Lenka Tauchmanová, DiS. – členové inventarizační komise
a ukládá
provést inventarizaci majetku a závazků obce Radimovice vč. inventarizační zprávy k 31.12.2013.
Zahájení inventury dne 1.1.2014, ukončení dne 23.1.2014.

Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato.
9.

Vstup obce Radimovice do MAS Achát

Na území obce Radimovice působila Místní akční skupina Turnovsko, která se přejmenovala
na MAS Achát, o.s., ale obec nebyla členem této místní akční skupiny. Starostka obce
navrhuje vstup obce do MAS Achát, o.s.. Roční členský poplatek činí 100 Kč.
Usnesení č. 55/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
vstup obce Radimovice do MAS Achát,o.s. IČ 27011721, se sídlem Jenišovice 67, 468 33
Jenišovice
a ukládá
starostce obce podat přihlášku do MAS Achát,o.s., IČ 27011721.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Pronájem veřejného prostranství – pouť 2014
Starostka obce vysvětlila přítomným, že ke konci roku 2013 končí smlouva o užívání
veřejného prostranství s panem N. na pronájem návsi v době konání Sychrovské poutě.
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Usnesení č. 56/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu s J.N., Liberec na p.p.č. 1002, k.ú. Radimovice u Sychrova na
užívání veřejného prostranství v době konání Sychrovské pouti v letech 2014-2016 a to
počínaje 6 dní před začátkem konání poutě (neděle od 19.00 hodin) a konče 1 den po skončení
poutě (pondělí do 17.00 hodin)
a ukládá
starostce obce uzavřít nájemní smlouvu s J. N., Liberec, na p.p.č. 1002 v k.ú. Radimovice u
Sychrova v letech 2014-2016.
Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
11. Ocenění pozemků po schválených pozemkových úpravách
Obec Radimovice na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o pozemkových
úpravách v obci Radimovice nabyla vlastnické právo k pozemkům, které se musí ocenit, aby
mohly být vloženy do majetku obce.
Usnesení č. 57/2013
Zastupitelstvo obce po projednání
s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků k ocenění pozemků zjištěných
při digitalizaci a dalších pozemků bezúplatně přijatých
schvaluje
použití jako ceny reprodukční tyto ceny vychází z posledních platných oceňovacích předpisů:
a) u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se
způsobem využití pozemku ostatní komunikace je cena základní 35 Kč/1m2.
b) u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, zahrada,
trvalý travnatý porost a potvrzeného Pozemkovým úřadem, že zemědělsky
obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován, ocení se průměrnou základní cenou
5,05 Kč/1m2.
c) U pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda je základní cena 1,26 Kč/1m2.
d) Použití těchto sazeb i v případech bezúplatně nabytých pozemků, když není
v související dokumentaci k převodu majetku ocenění pozemků uvedeno, dále při
zjištěných inventarizačních přebytcích. U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní
princip opatrnosti.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
12.Diskuze
 Mgr. Šrytrová
Sdělila, že SčVk provede finanční kompenzaci občanům za období, kdy nebylo možné
v srpnu pít pitnou vodu, při ročním zúčtování. SčVk plánuje v roce 2014 v obci
Radimovice rekonstrukci vodovodu. Zda a v jakém úseku bude vodovod rekonstruován
bude obec vědět v 02/2014.
 Obec Příšovice zaslala na obec Radimovice informaci o plánu zřízení obecní policie ve své
obci a žádost o sdělení zda mají obce v okolí Příšovic zájem se podílet na zřízení a provozu
obecní policie. Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že zájem není z důvodu vysokých
finančních nákladů.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,55 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

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

Ověřovatelé:
…………………............
Ing. Lukáš Holeček

……………………….
Hana Brožová

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