3. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 18. prosince 2018

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
5. Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Rozpočtová úprava 03/2018
5. Rozpočet na rok 2019
6. Zahájení inventarizace
7. Finanční dary pro místní spolky na podporu činnosti v roce 2019
8. Nájemní smlouva pro nebytové prostory, č.p.100
9. OZV - Společný školský obvod MŠ
10. Strategie obce na období 2018 - 2022
11. Různé
12. Diskuze
1) Zahájení
3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:30. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
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2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Jolana Ondráčková a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
starostka.

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Program byl odsouhlasen v navrženém znění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno.

4) Rozpočtová úprava 03/2018
ZO bylo dopředu seznámeno v rámci přípravné schůzky o detailech Rozpočtové úpravy 03/2018, která
bude přílohou 1 toho zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se navyšují příjmy o
269 000 Kč na celkových 2 676 000 Kč a navýšení výdajů o 269 000Kč na celkových 2 714 000 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno.

5) Rozpočet na rok 2019
ZO se po diskuzi rozhodlo schválit navržený rozpočet na rok 2019 tak, jak byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Výše rozpočtových příjmů činí 2 219 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 535 000 Kč. Rozpočet je
schodkový. Do rozpočtu bude zapojen zůstatek z běžného účtu (přebytek hospodaření) ve výši
245 000 Kč. Rozpočet je přílohou 2 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočet na rok 2019 jako schodkový, kdy výše rozpočtových
příjmů činí 2 219 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 535 000 Kč se zapojením zůstatku z běžného účtu
ve výši 245 000 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno
6) Zahájení inventarizace
Starostka seznámila nové členy zastupitelstva o průběhu inventarizace obecního majetku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje zahájit inventarizace obecního majetku

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 19/2018 bylo schváleno
7) Finanční dary pro místní spolky na podporu činnosti v roce 2019
Starostka a místostarostka vysvětlily novému zastupitelstvu, jak dosud probíhaly příspěvky na činnost
jednotlivým spolkům v obci. Vzhledem k faktu, že zastupitelstvo obce chce místní spolky podporovat,
starostka do návrhu rozpočtu již jednotlivé příspěvky spolkům zahrnula. Všem ve stejné výši 10 000
Kč. Se všemi bude podepsána darovací smlouva a na konci příslušného kalendářního roku bude
požadováno řádné vyúčtování.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90,
zastoupené Ing. Jiřím Kozlovským
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
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2. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč Tělocvičné
jednotě Sokol Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80, zastoupené Petrem
Iwaniukem.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

3. . Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč Spolku
dobrovolných hasičů (SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem
Kurfirstem.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno

8) Nájemní smlouva pro nebytové prostory, č.p.100
Místostarostka detailně informovala o výši nedoplatku současné nájemkyně v těchto prostorách. Dluh
byl řádně srovnán k 30.6.2018, proto nájemní smlouva byla prodloužena do konce kalendářního roku.
Z důvodu nečekané rodinné události během léta, se ke konci roku opět objevil výrazný nedoplatek.
Na základě dalšího jednání s nájemkyní, bylo navrženo, aby se do konce března roku 2019 rozmyslela,
zda v nájmu chce pokračovat nebo ne. Je navrženo, aby smlouva byla prodloužena pouze na první
čtvrtletí roku 2019, tedy do 31.3.2019 a to tak, že do tohoto data bude srovnán veškerý dluh a
prostory vyklizeny v případě rozhodnutí nepokračovat v nájemní smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje prodloužit nájemní smlouvy pro nebytové prostory v č.p. 100 do
31.3.2019

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno
9) OZV - Společný školský obvod MŠ
Starostka informovala, že na základě komunikace s MV, je potřeba zrušit usnesení č. 24/2017, kterou
se schválila obecně závaznou vyhlášku 1/2017, kterou se stanovila část společného školského obvodu
mateřské školy. Tato vyhláška nikdy nenabyla účinnost, protože nebyla vyvěšena. Starostka potřebuje
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aktualizované znění vyhlášky a jiný postup s Městysem Zásada. Tento bod bude zahrnut do programu
jiného jednání ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje zrušit usnesení 24/2017, kterým se schválila obecně závazná vyhláška
1/2017.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 22/2018 bylo schváleno
10) Strategie obce na období 2018 - 2022
Starostka v předstihu zastupitelstvu zaslala dokument, který vypracovala po převzetí funkce starostky
obce v roce 2015. Jedná se o přehledný dokument, který zakotvuje prioritní osy rozvoje obce. ZO
tento dokument prodiskutovalo a aktualizovalo v návaznosti na dosavadní činnost, rozjednané
projekty a rozpočet. Jedná se o dokument, který by měl sloužit jako případný podklad pro dotační
činnost, tak dokument k dalšímu směřování rozvoje obce. Dokument je přílohou 3 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit dokument Strategie obce na období 2018 - 2022.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno
11) Různé
ZO bere na vědomí:
1. Získání diplomu v soutěži Knihovna roku Libereckého kraje 2018. Obecní knihovna byla
nominována knihovnou v Jablonci nad Nisou, která naší činnost sleduje, gratuluje k získání dotace a
upozorňuje na důležitost spolupráce knihovnice s vedením obce
2. Aktualizace ohledně projekční činnosti s přípravou výstavby části veřejného osvětlení v roce 2019
3. Komunikaci starostky s MV ohledně návrhů vyhlášek na systém nakládání s odpadem a vyhlášku o
poplatku
4. Písemné potvrzení majitele pozemkové parcely par. 1872/2, který žije v zahraničí, že nezadal
zemní práce bagrem, ani pokyn k nakládání s jeho majetkem v jeho nepřítomnosti, kdy došlo ke
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stržení zeminy a vybudování navazující příjezdové cesty na obecní pozemkovou parcelu par. č.
2286/1 vedené jako ostatní komunikace. Situace byla předána k zhodnocení právníkovi (výše vzniklé
škody) vč. konzultace s ORP Železný Brod.

12) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bylo stanoveno na pátek 1. února 2019 v 17:30 hodin.
Jednání ZO bylo ukončeno v 20:10 hod.
27. prosince 2018 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Ing. Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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3. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 18. prosince 2018

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

16/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva
17/2018 rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se navyšují příjmy o 269 000Kč na celkových 2 676
000 Kč a navýšení výdajů o 269 000 Kč na celkových 2 714 000 Kč
18/2018 schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový, kdy výše rozpočtových příjmů činí
2 219 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 535 000 Kč se zapojením zůstatku z běžného účtu ve
výši 245 000 Kč.
19/2018 schvaluje zahájení inventarizace obecního majetku
20/2018 1. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90, zastoupené Ing. Jiřím
Kozlovským
2. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80, zastoupené Petrem
Iwaniukem
3. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 10 000 Kč Spolku dobrovolných hasičů
(SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem Kurfirstem
21/2018 schvaluje prodloužit nájemní smlouvu pro nebytové prostory v č.p. 100 do 31.3.2019
22/2018 ruší usnesení 24/2017, kterým se schválila obecně závazná vyhláška 1/2017
23/2018 schvaluje dokument Strategie obce na období 2018 - 2022

Starostka:
Vyvěšeno: 28. prosince 2018
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