ZÁPIS
z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 8.10.2014
Přítomno

: 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, zastupitel Ing. Lukáš Holeček od 18.07
hodin.
Omluven
: Tomáš Rulec, zastupitel
Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční listiny
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce dne
29.9.2014.
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.
Územní plán Radimovice – schválení
4.
Veřejnoprávní smlouva – přestupky
5.
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014
6.
Diskuze
7.
Závěr
Program jednání byl doplněn o bod:
• Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo Územní plán obce Radimovice
Zapisovatelkou byla určena : Lenka Tauchmanová, DiS.
Ověřovatelé zápisu
: Ladislav Dvořák, Hana Brožová

Hlasování:
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
2.
•
•
•
•
•
•
3.

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 15/2013 – trvá (dar – odstavné stání)
Usnesení č. 22/2013 – trvá (uzavření kupní smlouvy s manželi Kohoutkovými)
Usnesení č. 6/2014 – trvá (jednání o pronájmu pozemku p.č. 1066)
Usnesení č. 17/2014 – trvá (Lesy ČR nedodaly výměru pozemku)
Usnesení č. 23/2014 – splněno (ekologická likvidace vozidla Avia)
Usnesení č. 31/2014 – splněno (dohoda s manželi Faltusovými)
Územní plán Radimovice - schválení

Dne 13.8.2014 proběhlo veřejné projednání Návrhu územního plánu Radimovice. Do 7 dnů
ode dne veřejného projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem,
oprávnění investoři nebo zástupci veřejnosti podávat námitky, kdokoli mohl podat
připomínky na MÚ Turnov. Do uvedeného data byly podány 2 námitky, které byly
vypořádány.
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Zpracovatel územního plánu Ing. arch. Charvát seznámil přítomné s vypořádáním námitek a
připomínek dotčených orgánů.
Na jednání zastupitelstva obce se v 18.07 hodin dostavil zastupitel Ing. Lukáš Holeček.
Usnesení č. 37/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
ověřuje
že Územní plán Radimovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
2008, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
Usnesení č. 38/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
rozhodnutí o námitkách podaných k Návrhu Územního plánu Radimovice
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
Usnesení č. 39/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
vydává
dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, Územní plán Radimovice formou opatření obecné povahy.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
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4.

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Usnesení č. 40/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavřít na dobu určitou do 31.12.2018 veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnov na úseku
agendy přestupků v rozsahu: přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění a přestupky dle zvláštních právních předpisů za částku 2.550 Kč ročně.
a ukládá
starostce obce podepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnov.
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
5.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014

Usnesení č. 41/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2014, dle důvodové zprávy
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Výsledek hlasování: usnesení přijato
6. Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo Územní plán obce Radimovice
Usnesení č. 42/2014
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo Územní plán obce Radimovice s firmou Ateliér
Charvát, s.r.o., Praha, IČ 64574547
a ukládá
starostce obce podepsat dodatek č. 2 k smlouvě o dílo Územní plán obce Radimovice s firmou
Ateliér Charvát, s.r.o., Praha, IČ 64574547
Hlasování:
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Výsledek hlasování: usnesení přijato
7. Diskuze
• Dagmar Šrytrová
 Pytle na svoz listí jsou k vyzvednutí u Rejhů, č.p. 43
 Starostka obce poděkovala všem zastupitelům i členům komisí a výborů za jejich práci,
kterou vykonali pro obec v tomto volebním období.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.35 hodin.
Zapsala: Lenka Tauchmanová, DiS.

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

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

Ověřovatelé:

…………………............
Hana Brožová

……………………….
Ladislav Dvořák

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