Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 19. února 2015
Přítomni:
- Ing. Jana Fichtnerová
- Mgr. Dagmar Havlová
- Ing. Vratislav Ondráček
- Dušan Ruža
- Barbora Skrbková
Zástupci veřejnosti:

0

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Schválení programu
Vyhláška o odpadech
Jednací řád zastupitelstva obce
Náplň práce finančního a kontrolního výboru
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – zřízovací listina
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – jmenování velitele
Dětský maškarní bál - informace
Diskuze

Zahájení
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19:00 po přivítání přítomných starosta.
Podle prezenční listiny bylo přítomno celkem 5 členů zastupitelstva, takže zasedání
zastupitelstva obce bylo usnášeníschopné.
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Ing. Jana Fichtnerová a Barbora Skrbková, zapisovatelem
byl určen Ing. Vratislav Ondráček.
Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem zasedání, který byl v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl jeho rozšíření o další body. Informace o
členech Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Radčice a ohlašovnách požáru.
Projednání podání dotace z Grantového fondu Libereckého kraje na pořízení radiového
ovládání sirény integrovaného záchranného systému (IZS) a zásahových vysílaček vysílaček
pro hasiče. Dále byla doručena žádost společnosti EMJ, s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant, o
schválení výstavby elektrické přípojky NN pro ppč. 1876 k. ú. Radčice ve vlastnictví p.
Vladimíra Lhoty a schválení smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene na ppč. 2288/3 k.
ú. Radčice ve vlastnictví obce Radčice. Ing. Arch Vlček nabídl obci Radčice zpracování

územní studie na zastavitelné plochy Z1 a Z2, jejíž zpracování je vyžadováno v územním
plánu obce Radčice.
Zahájení
Schválení programu
Vyhláška o odpadech
Jednací řád zastupitelstva obce
Náplň práce finančního a kontrolního výboru
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – zřizovací listina
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – jmenování velitele
Dětský maškarní bál – informace
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – aktualizace seznamu členů
jednotky a ohlašoven požáru v obci
10) Dotace hasiči – Fond požární ochrany Libereckého kraje
11) Přípojka NN a věcné břemeno – ppč. 1876 p. Vladimír Lhota
12) Ing. arch. Vlček - územní studie
13) Diskuze
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce v upraveném
znění
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Vyhláška o odpadech
Starosta zastupitele informoval, že na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění zákona č. 229/2014 Sb., je v § 17 obcím stanovena povinnost zajistit na jejich
katastrálním území místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
odpadů. V návaznosti na toto ustanovení zákona stanovilo Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) vyhláškou č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů, onen způsob zajištění.
Pro obec Radčice přichází v úvahu varianty – A) velkoobjemový kontejner, B) sběrné nádoby,
C) pytlový způsob sběru. Zastupitelstvo intenzivně zvažuje možnost B. Obec je dle vyhlášky
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku. Tyto

nové skutečnosti je potřeba promítnout do obecní vyhlášky o odpadech. Nejdříve je však
nutné nechat vyhlášku posoudit územní odbor Ministerstva vnitra (MV) v Liberci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit návrh obecní vyhlášky o odpadech, nechat jej
posoudit příslušným odborem Ministerstvem vnitra a předložit vyhlášku o odpadech na
příštím zastupitelstvu ke schválení
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Jednací řád zastupitelstva obce
Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o postupu prací na Jednacím řádu
zastupitelstva obce Radčice. Je k dispozici vzorový návrh MV a některé další varianty. Na
Jednacím řádu se pracuje, zvažuje se otázka podrobnosti tohoto dokumentu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na Jednacím řádu
Zastupitelstva obce Radčice
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Náplň práce finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl specifikovat náplň práce finančního a kontrolního výboru vzhledem k
tomu, že formulace v zákoně o obcích je relativně volná a lze ji vykládat různými způsoby. Po
diskuzi bylo dosaženo shody a předsedové výborů návrhy dopracují do finální podoby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh práce finančního a kontrolního výboru a ukládá
předsedům výborů dopracování návrhu do příštího zasedání zastupitelstva obce
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – zřizovací listina
Při kontrole HAsičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK), územní pracoviště
Jablonec nad Nisou, která proběhla dne 15.12.2014 na OÚ Radčice, nebyla kontrolnímu
orgánu předložena Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)
Radčice. Listina byla později v materiálech o JSDHO nalezena a informace byla předána
kontrolnímu orgánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zřizovací listině JSDHO Radčice
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – jmenování velitele
Při kontrole HZS LK územní pracoviště Jablonec nad Nisou, která proběhla dne 15.12.2014
na OÚ Radčice, nebylo kontrolnímu orgánu předloženo oficiálním jmenování velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Radčice. Listina byla později v materiálech o
JSDHO nalezena a informace byla předána kontrolnímu orgánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jmenování velitele JSDHO Radčice
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Dětský maškarní bál – informace
Místostarostka informovala zastupitele o přípravách maškarního bálu pro děti v místním
pohostinství. Je potěšující, že se na přípravě různou měrou podílí mnoho rádeckých obyvatel,
přesto, že některé z jindy aktivních skolila nemoc. Kapacita pohostinství bude, zdá se, opět
naplněna. Přihlášeno je již 18 dětí a další rodiče se informují.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravách na maškarní bál pro děti
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Radčice – aktualizace seznamu členů
jednotky a ohlašoven požáru v obci
Dále starosta zastupitelstvo informoval o nutnosti aktualizace seznamu členů, která bude
projednána s velitelem jednotky. Dále je nutné aktualizovat ohlašovny požáru v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aktualizace seznamu členů JSDHO Radčice
a ohlašoven požáru v obci a ukládá tyto informace zveřejnit na vývěsce v obci
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Dotace hasiči – Grantový fond LK
Starosta obce informoval zastupitele obce o možnosti získání 50% dotace z Fondu požární
ochrany Libereckého kraje na radiové ovládání sirény Integrovaného záchranného systému
(IZS) v obci a zásahových vysílaček do výjezdového vozu. Žádosti je nutné podat
do 9. března 2015. Celková suma na radiové zařízení je cca 35 000,- Kč. Cena vysílaček
nebyla zjištěna. Vzhledem k termínu podání žádosti bylo v diskuzi navrženo o dotaci pro
letošní rok nežádat a připravit podklady pro žádost na příští rok. Starosta zjišťoval, zda lze
v rámci tohoto dotačního titulu žádat o ochranný oblek PS2, ale na tyto se dotace nevztahuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o 50% dotaci z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na radiové ovládání sirény Integrovaného záchranného systému (IZS)
v obci a zásahových vysílaček do výjezdového vozu
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Přípojka NN a věcné břemeno
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení společnosti EMJ, s.r.o., K Světlé 1121,
Frýdlant, PSČ 464 01, IČ 27268632 – doloženo plnou mocí, podala prostřednictvím emailu
žádost o schválení zřízení věcného břemeno v souvislosti s budováním přípojky NN pro p.
Vladimíra Lhotu na ppč. 1876, k. ú. Radčice. Jedná se dle předložené situace o úsek o
velikosti cca 7 m2 v nezpevněné krajnici místní komunikace ppč. 2288/3, k. ú. Radčice v
majetku obce Radčice. Záměr není konfliktní a nekoliduje se záměry obce v dané lokalitě a
nemělo by dojít k poškození asfaltového povrchu místní komunikace. Podmínky realizace

budou řešeny další žádostí, kde obec stanoví za jakých podmínek bude se stavbou –
uložením přípojky NN do země - souhlasit. Zřízení věcného břemene je zpoplatněno částkou
obvyklou, tzn, jednorázově 1 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 1) schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 2288/3, k. ú. Radčice
pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín. Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 ve smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku
zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického
zákona
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek
v souvislosti s umisťováním, zřizováním, provozováním,
opravami, údržbou úpravou obnovou výměnou a odstraněním
Součásti distribuční soustavy
2) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Ing. arch. Vlček - územní studie
Dne 3.2.2015 zaslal Ing. arch. Karel Vlček z Architektonického studia K4, s.r.o., návrh zadání
Územní studie pro zastavitelné plochy Z1 a Z2, kde je územním plánem pro tyto dvě plochy
územní studie vyžadována. Jeden z vlastníků pozemků v předmětných lokalitách p. Dostál p.
Vlčka pověřil k provedení přípravných prací na studii z důvodu snahy o vybudování RD.
Jakákoliv výstavba je potom podmíněna právě zhotovením územní studie. Navrhované řešení
odkanalizování se jeví jako mírně naddimenzované. Dále take řešené území zasahuje mimo
plochu Z1. Ing. arch. bude vyzván k doplnění a upřesnění návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru soukromého investora zpracovat
územní studii v lokalitě Z1 a Z2 vymezených v územním plánu obce Radčice jako plochy
k zastavění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Diskuse

Závěr
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Zapsal: Ing. Vratislav Ondráček

Ověřovatelé:

Ing Jana Fichtnerová

Barbora Skrbková

Místostarostka:

Mgr. Dagmar Havlová

Starosta:

Ing. Vratislav Ondráček

