8. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27. června 2019

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
Omluven: Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 1
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Výstavba VO - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

5.

Různé

6.

Diskuze

1) Zahájení
8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:30. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Aneta Šmídová, zapisovatelkou byla určena
starostka.

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v navrženém znění.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno.

4) Výstavba VO - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
ZO bylo informováno v předstihu o znění smlouvy zřízení budoucí služebnosti pro výstavbu VO,
kterou je potřeba uzavřít s Libereckým krajem. Zájemci z řad veřejnosti, kteří mají zájem do smlouvy
nahlédnout, se mohou v době úředních hodin dostavit do kanceláře obecního úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/2440/2018 s Libereckým krajem, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno.

5) Různé
ZO bere na vědomí:
1. Podrobnosti o průběhu schůzky dne 13.6. u hřbitova, kdy byly vytyčeny body na vlastnických
hranicích pozemků kolem celé parcely, kde se nachází místní hřbitov. Zásadní však bylo jednání s
majitelem sousední parcely, jehož smrky svým vzrůstem zasahují do vstupní části. S majitelem bylo
prodiskutováno nevhodné umístění stromů na samé hranici jeho pozemku a obecní parcely. V tomto
případě, stromů vyšších než 4 metry, má být řádný odstup 3 metry od hranice pozemků. S majitelem
bylo dohodnuto, že obec si může tyto stromy ze své parcely upravovat tak, aby byl zachován řádný
přístup do hlavních vrat hřbitova. Na místě bylo zástupci obce přislíbeno vysadit smrk do nově
vzniklého prostoru, kdy roce 2018 byl jeden strom tomuto majiteli pokácen při údržbě hřbitova. Byl
diskutován i problém, který vznikne, pokud dojde k rekonstrukci hřbitovní zdi a v rámci této
revitalizace i ke stavbě oficiální přístupové cesty na hřbitov. V tomto případě bude nutný zásah do
kořenového systému stromů, který přesahuje na obecní parcelu. Majitel byl s tímto srozuměn.
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2. Žádost o vytyčení vlastnických hranic pozemků na spodní části obecní komunikace 2270/1. Tuto
žádost zadala starostka a místostarostka. Množí se ústní stížnosti na kameny umístěné podél této
komunikace, kdy si takto sousední majitelé parcel snaží vizuálně vymezit svůj pozemek. Část
komunikace je lemovaná smrkovým živým plotem, který zasahuje do vozovky a nevhodně ji kopíruje.
Vzniká tak nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se dvě auta bezpečně nevyhnou. Hrozí najetí do
smrkového "plotu", popř. škoda na vozidle (proražení pneumatik) způsobená umístěnými kameny. K
reálnému poškození auta zde již došlo, starostka byla informována. Cílem je vyjasnit hranice
pozemkových parcel, jasně se vymezit vůči živým plotům, kde pokulhává spolupráce s majiteli při
jejich údržbě a stejně tak odstranit kameny, jejichž umístění ohrožuje veřejnou komunikaci. Tato
cesta je obecní komunikace, volně přístupná, průjezdná a ZO nesouhlasí, aby kdokoliv takovýmto
konáním kohokoliv ohrožoval či omezoval provoz.
3. Komunikaci s bývalým občanem obce, který dlouhodobě žije v Kanadě. V obci vlastní několik parcel
a kontaktoval obecní úřad ohledně občana, který v obci Radčice obývá nemovitost bez řádně
přiděleného čísla popisného a taktéž zde nemá trvalé bydliště. Tento občan zaslal v roce 2018 do
Kanady návrh na pozemkovou směnu, která majitele parcel natolik pobouřila, že dopisem informoval
obecní úřad a požádal, aby zprostředkoval komunikaci občanovi v Radčicích. ZO bylo o obsahu dopisu
i žádosti o směnu informováno. Starostka potvrdila, že občana vyzve, aby se v případě zájmu dostavil
do kanceláře obecního úřadu a s odpovědí se seznámil, byť je stručného charakteru.
4. ZO bere na vědomí pokračující a zhoršující se stav vypouštění splašků z domovního odpadu na
obecní parcelu č. 2292/2 " u křížku". Pozemek je podmáčený, neschůdný, nesjízdný, je zde zvýšený
výskyt much a hmyzu.
5. Návrh na umístění zpomalujícího retardéru na obecní komunikaci ke hřišti.

6) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva je předběžně stanoven na 19.7.2019 od 17:00 hodin.
6. července 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Aneta Šmídová

Radčice
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USNESENÍ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

39/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v navrženém znění
40/2019 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/2440/2018 s
Libereckým krajem, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Starostka:
Vyvěšeno: 08. července 2019
Sejmuto :
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