28. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. března 2018

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Vratislav Ondráček
4. Ing. Jana Fichtnerová
5. Dušan Ruža
Zástupci veřejnosti: 2

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
Různé
Diskuze

1) Zahájení
28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Ing. Jana Fichtnerová, zapisovatelkou byla
určena Mgr. Dagmar Havlová.
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2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání, který byl uveřejněn na úřední desce
a po krátké diskuzi doplnila o další body do programu jednání.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
Návrh rozpočtového výhledu
Různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.

3) Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
ZO usnesením 27/2017 dne 19. 12. 2017 schválilo záměr prodeje výsuvného hlediště. Obec o záměru
informovala Liberecký kraj a napřímo informovala obce ORP Železný Brod. Do vypsaného termínu
(18. 1. 2018) se nepřihlásil žádný zájemce. Na veřejném zasedání ZO dne 13.2. po velice obšírné
diskuzi ZO vč. přítomného starosty Tělocvičné jednoty Sokol Radčice (dále „starosta Sokola“, „Sokol“),
který osobně zopakoval žádost o odstranění hlediště, v diskuzi padlo několik realizačních návrhů. Bylo
odsouhlaseno usnesením prodloužení záměru prodeje a stanoveno jednání dalšího ZO na 6. 3. Na
tomto jednání ZO starostka informovala ZO vč. 2 přítomných zástupců Sokola o otevřených jednání
s obcemi a spolky v rámci ČR o možnosti odkupu hlediště. Po další diskuzi bylo navrženo hlediště
případně demontovat a přesunout dočasně do hasičárny po dohodě s velitelem jednotky. ZO nechá
otázku případného prodeje otevřenou.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje hlasovat o odstranění (demontáži) výsuvného hlediště
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4 pro; 1 proti (J.F.); 0 zdržel se

2. ZO navrhuje schválit prodloužení záměru prodeje výsuvného hlediště
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 36/2018 bylo schváleno

4) Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
ZO programově navázalo na již otevřené diskuze ohledně výstavby a uložení optické sítě v KÚ Radčice
společností TFnet s.r.o (IČ: 254 719 96). ZO projednalo záměr výstavby jako soulad se strategickým
rozvojem obce. ZO detailně prostudovalo předložený návrh záměru výstavby optické sítě ze dne 22. 1.
2018, který se týká uložení kabelu do obecních pozemků. ZO se záměrem výstavby souhlasí. ZO si
zároveň vyhraňuje právo k dalším diskuzím k připravovanému projektu a projednání jednotlivých fází
před samotnou realizací, kdy budou stanoveny konkrétní podmínky ze strany obce.
ZO bere na vědomí možný střet zájmů zastupitelky J.F. v hlasování.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit Projekt výstavby optické sítě a uložení do pozemků obce v KÚ Radčice
společností TFnet s.r.o.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 37/2018 bylo schváleno.
5) Návrh rozpočtového výhledu
Starostka informovala o nutnosti vypracování dalšího rozpočtového výhledu. Současný byl schválený
na období kalendářních let 2014 – 2018. ZO byl předložen návrh rozpočtového výhledu na období
2019 – 2022.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit rozpočtový výhled na období 2019 -2022
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 38/2018 bylo schváleno
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6. Různé
ZO bere na vědomí:
1) Průběh Krajské kontroly hospodaření obce, která se uskutečnila dne 5. 3.
2) Předloženou finanční nabídku pro vysprávku a výmalbu společných prostor (chodba vč. schodiště
ze suterénu do 1. nadzemního podlaží) obecních bytů č. 2 a 3 v čp. 90 (budova Obecního úřadu). ZO
nemá k plánované akci žádné námitky
3) Odměnu ve výši 3 000 Kč správkyni obecního webu paní H.S. za přípravu navázání webu místní
knihovny na web obce, přípravy vystavení obecní kroniky na web a zavedení nové záložky
Hospodaření obce v rubrice Úřední deska. ZO bere na vědomí kladné hodnocení starostky ohledně
dosavadní spolupráce a flexibility
4) Pokračující práce na převodu nemovitosti č. 117 z budovy občanské vybavenosti na RD
5) Legislativní nedostatky sídla spolku Korálek, IČ: 22736603 se sídlem na č. p. 90 (budova Obecního
úřadu) a závazek zastupitele pana V. O. do konce léta zajistit administrativní likvidaci tohoto spolku
6) Přihlášení obce k iniciativě Hodina Země konané dne 24. 3., kdy obec vypne veřejné osvětlení ve
zkráceném režimu ve 20:30 na 15 min. Oficiální délka této iniciativy je 60 min (mezi 20:30 – 21:30
hod)
7) Konání 4. ročníku obecní úklidové akce Ukliďme Radčice plánované na 7. dubna

7. Diskuze
Další termín jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce dubna

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:00 hod.
13. března 2018 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová, starostka

Ověřovatelky:

Ing. Jana Fichtnerová

Barbora Skrbková

4

28. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. března 2018

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Radčice po projednání

35/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
36/2018 1. schvaluje odstranění (demontáž) obecního nepotřebného funkčního majetku –
výsuvné železné hlediště
2. schvaluje prodloužení záměru prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku –
výsuvné železné hlediště
37/2018 schvaluje projekt výstavby optické sítě a uložení do pozemků obce v KÚ Radčice společností
TFnet s.r.o.
38/2018 schvaluje rozpočtový výhled na období 2019 -2022

Starostka:
………………………………………………….
Mgr. Dagmar Havlová
Vyvěšeno: 16. března 2018
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