24. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 13. června 2017

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Ing. Vratislav Ondráček
3. Ing. Jana Fichtnerová
4. Dušan Ruža
Omluvena: Barbora Skrbková
Zástupci veřejnosti: 0

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Obecní budova čp. 117 (chata na vleku) – výměna oken
Darovací smlouva – T. J. Sokol Radčice
Různé
Diskuze

1) Zahájení
24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni Dušan Ruža 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
doplnila o další body do programu jednání.
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2016
4. Závěrečný účet za rok 2016
5. Obecní budova čp. 117 (chata na vleku) – výměna oken
6. Darovací smlouva – T. J. Sokol Radčice (tělocvičná jednota)
7. Darovací smlouva – TJ Sokol Radčice (fotbalový oddíl)
8. Záměr výstavby optické sítě v KÚ obce Radčice
9. Různé
10. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 10/2017 bylo schváleno.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2016
ZO bylo s předstihem informováno o stavu závěrečného účtu. Bylo vyvěšeno na úřední desce v řádném
termínu (18.5.) před konáním jednání ZO. Dne 10.5. proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 na obecním úřadu. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem. Nebyly nalezeny
žádné nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Návrh usnesení:
Usnesení č. 11/2017 bylo schváleno
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4) Závěrečný účet za rok 2016
Zo bylo seznámeno s účetní závěrkou, která bude taktéž přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2016
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 12/2016 bylo schváleno.

5) Obecní budova čp. 117 (chata na vleku) – výměna oken
Starostka informovala o plnění usnesení 06/2017, které pověřuje starostku a místostarostku obce
k zajištění změny technické dokumentace k užívání objektu č.p. 117 (chata na vleku). Po dalších
schůzkách se stavebním úřadem a původním autorem projektu Ing. Milanem Kopalem, byla dohodnuta
schůzka k místnímu šetření dne 14.6., kdy si projektant přebere současnou dokumentaci a do konce
června 2017 zaktualizuje dle požadavků stavebního úřadu, tak aby se mohlo postupovat dále v rámci
příprav na změnu užívání objektu. Dalším krokem je tedy zajistit výměnu oken původní části stavby, kde
tato výměna neproběhla při rekonstrukci objektu v roce 2014. Vzhledem k tomu,že se jedná pouze o 4
okna, starostka poptala společnost Okna Tanvald, s.r.o., která zajištovala tyto práce v roce 2016 u obecní
budovy čp. 90 (budova Obecního úřadu).
Návrh usnesení:
ZO navrhuje uzavření smlouvy o dílo se společností Okna Tanvald s.r.o., Krkonošská 179, Šumburk nad
Desnou, Tanvald 468 41, IČ 272 84 107, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Jodasem, na uskutečnění
výroby, dodávky a montáži plastových prvků dle znění předložené cenové nabídky č. 13_04_17_J145 –
v ceně 41 133 Kč (vč. 15% DPH).
3 pro; 0 proti; 1 zdržel se (V. Ondráček)
Usnesení č. 13/2017 bylo schváleno.
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6) Darovací smlouva – T. J. Sokol Radčice (tělocvičná jednota)
Přestože budova sokolovny nebyla v majetku obce Radčice, v posledních letech platilo, že obec hradila účty za
energie, aby objekt nebyl odpojen od elektřiny. Vzhledem k tomu,že neprobíhala žádná činnost, roční účty za vodu
v posledním desetiletí byly nulové. Jelikož byla aktivní spolková činnost od roku 2017 obnovena (detaily v zápisu
pod bodem č. 4, z 22. jednání ZO dne 22. 1. 2017), obec se rozhodla tento spolek podporovat obdobným způsobem
jako podporuje ostatní místní spolky - spolek TJ Sokol Radčice (fotbalový oddíl, které využívá obecní budovu čp. 98,
Sportovní dům) a umožňuje činnost SDH provozovat hostinskou činnost v obecní budově čp. 100. Obec oběma
spolkům plně hradí roční účty za energie a vodu a nepožaduje žádné nájemné ve svých budovách. ZO se
Tělocvičné jednotě (T.J. Sokol Radčice) rozhodlo svoji podporu formalizovat darovací smlouvou ve výši 11 000 Kč.
Tato částka je příspěvkem k pokrytí nastavených měsíčních záloh za energie ve výši 1.000 Kč pro platební období
1.4.2017 – 30.6.2018 společnosti Innogy Energie, s.r.o. a nastavené měsíční zálohy za odběr vody ve výši 60 Kč pro
platební období 1.6.2017 – 31.5.2018 společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Radčice, Radčice 80, IČ:
60253291 formou jednorázové částky ve výši 11 000 Kč.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 14/2017 bylo schváleno.
7) Darovací smlouva – TJ Sokol Radčice (fotbalový oddíl)
ZO bylo informováno o žádosti ze dne 25.5., ve které spolek žádá o přispění obce na chod oddílu ve formě
uhrazení faktur Fotbalové asociaci České republiky (FAČR) za rozhodčí. Vzhledem k tomu, že obec hradí
místním spolkům výdaje za energie a vodu (viz bod č. 6 tohoto zápisu) a poskytuje jim i další občasnou
podporu jejich chodu (viz usnesení č. 03/2017 darovací smlouva T.J. Sokol Radčice pro rozjezd budovy
sokolovny nebo usnesení č. 03/2016 nákup ochranných přileb pro SDH Radčice), ZO se po diskuzi
rozhodlo přispět fotbalovému oddílu jednorázovou částkou 10 000 Kč ve formě darovací smlouvy, která
pokryje faktury FAČR a uhradí pomůcky na základní údržbu hřiště (nátěr branek, střídaček, apod). Obec
požaduje doložení vyúčtování do 31. 12. 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit finanční dar spolku TJ Sokol Radčice, se sídlem Radčice 90, IČ:
163 894 ve výši 10 000 Kč
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4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 15/2017 bylo schváleno.

8) Záměr výstavby optické sítě v KÚ obce Radčice
ZO bere na vědomí předloženou žádost ze dne 28. 5. 2017, ve které společnost TFnet s.r.o. předkládá
návrh záměru výstavby optické sítě v KÚ Radčice, která by byla obcí vedena až do spodní části rádeckého
katastrálního území, a to do lokace Haratiny. Starostka informovala o schůzce s jednatelem společnosti
panem Ing. Tomášem Fichtnerem o nákresu plánované trasy uložení optického kabelu, který by se dotkl
obecních parcel ppč. 2080/1, 2294/3, 2251, 2250. Starostka zhodnotila tento záměr jako pro obec
inovativní a navrhla zastupitelstvu tento záměr schválit, aby se posléze mohlo diskutovat o projektu jako
takovém a nechat upřesňovat i dotčené vlastníky pozemků jako např. Lesy ČR, KSSLK, soukromé vlastníky.
Zastupitelka Ing. Jana Fichtnerová upozornila před hlasováním na střet zájmů v této záležitosti, nicméně
využila možnosti řádně hlasovat .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr výstavby optické sítě v KÚ obce Radčice společností TFnet
s.r.o., IČ: 25471996
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 16/2017 bylo schváleno.

9) Různé
ZO bere na vědomí:
1) Starostka informovala o obdržení žádosti ze dne 9. května 2017 o pronájem obecního pozemku
par. č. 2182/2 (ostatní plocha se způsobem využití – neplodná půda) o výměře 179 m2 ve
vlastnictví obce, zapsaný na LV 10001), kterou zaslali manželé Maturovi ze společnosti Matura
Beads, IČ: 13935399. Jedná se o pozemek v Haratině.
2) Starostka informovala o plánované schůzce dne 14. července 2017 v Haratině, v KÚ obce, kde se
nachází výše uvedený obecní pozemek. Schůzka je svolána Katastrálním pracovištěm Jablonec nad
Nisou pro zástupce všech zde sbíhajících se katastrálních území (ŽB, Pěnčín, Radčice) a
soukromých vlastníků dotčených parcel. V důsledku probíhající obnovy katastrálního operátu, kdy
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se přepracovávají geodetické informace (hranice pozemkových parcel) do digitální podoby, v této
oblasti byla nalezena velká chybovost ve vyměření a dosavadním zákresu. Budou se hledat možná
řešení
3) Starostka informovala o úspěšné akci otevření rádeckého bikeparku, která se konala dne 3. 6. ve
spolupráci s T.J. Sokol Radčice
4) Starostka informovala o rozloučení se s knihovnicí paní Vlastou Klingerovou, která k 30. 6. končí
ve své funkci po 46 letech. Akce proběhla dne 6. 6. v rámci setkání Klubu místních seniorek
v místní knihovně. Paní Klingerová obdržela květinu a dárkový koš od starostky a nově zvolené
knihovnice paní Lenky Mannové, která se v pracovním souběhu s paní Klingerovou od 1. 6. ve své
nové roli zaučuje.
5) Starostka informovala o konání porady neprofesionálních knihoven v Jablonci dne 15. 6., kde
taktéž proběhne rozloučení se současnou knihovnicí a bude představena nová knihovnice. Na
programu jednání je i automatizace výpůjčního fondu v rádecké knihovně a dotační možnosti
v této záležitosti a podpora metodicky nadřazené jablonecké knihovny.
6) Starostka informovala o proběhlé digitalizace nejstarší obecní kroniky obce
7) Starostka informovala o anonymním emailu, který byl zaslán obecnímu úřadu z adresy
radcice@seznam.cz, kde anonymní adresát vydávající se za občana Radčic se vyjadřuje k činnosti
zastupitelstva. Konkrétně pozdnímu vyvěsení Zápisu a usnesení z 23. jednání zatupitelstva. ZO
vyjádřilo politování nad tímto činem, kdy jméno obce bylo zneužito k takovému jednání. Je
naprosto dostačující, aby se dotyčný dostavil na úřední hodiny či na veřejné jednání zastupitelstva
obce a své připomínky otevřeně projednal. Starostka informovala o písemném vyjádření se
Ministerstva vnitra (MV) ohledně vzneseného dotazu na výklad ohledně mírně opožděného
vyvěšení Zápisu a usnesení z jednání zastupitelstva, tj. mimo zákonem stanovenou lhůtu 10 dní.
MV potvrzuje, že tato praxe není doporučována, není nijak represivně sankcionována a zároveň se
tím nijak nezneplatňují odhlasovaná usnesení z jednání zastupitelstva. Jejich platnost se nabývá
okamžikem hlasování v rámci řádného jednání ZO.
8) Starostka informovala o povolení plánovaného průjezdu těžebních aut naložených dřevem
v odhadovaném počtu 6 po obecní cestě 2288/3 „z Polí“ (průjezd kolem čp. 19, 110, 114, 6)
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7) Diskuze
Další termín jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce srpna

Jednání ZO bylo ukončeno v 19:30 hod.

18. června 2017 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová, starostka

Ověřovatelé:

Ing. Jana Fichtnerová

Dušan Ruža
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24. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 13. června 2017

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Radčice po projednání

10/2017 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
11/2017 schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2016 bez výhrad
12/2017 schvaluje účetní závěrku za rok 2016
13/2017 schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Okna Tanvald s.r.o., Krkonošská 179, Šumburk nad
Desnou, Tanvald 468 41, IČ 272 84 107, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Jodasem na uskutečnění
výroby, dodávky a montáži plastových prvků dle znění předložené cenové nabídky č. 13_04_17_J145 –
v ceně 41 133 Kč (vč. 15% DPH)

14/2017 schvaluje finanční dar Tělocvičné jednotě Sokol Radčice, se sídlem Radčice 80, IČ: 60253291 ve
výši 11 000 Kč
15/2017 schvaluje finanční dar TJ Sokol Radčice, se sídlem Radčice 90, IČ: 163 894 ve výši 10 000 Kč
16/2017 schvaluje záměr výstavby optické sítě v KÚ obce Radčice společností TFnet s.r.o., IČ: 25471996

Starostka:

………………………………………………….
Mgr. Dagmar Havlová

Vyvěšeno: 20. června 2017
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