27. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 13. února 2018

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

Program:

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

Zahájení
Schválení programu
Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
Dotační výzva Libereckého kraje – Program č.2.1. Program obnovy venkova
Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
Různé
Diskuze

1) Zahájení
27. 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.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
Dotační výzva Libereckého kraje – Program č.2.1. Program obnovy venkova
Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
Žádost o umístění soukromého bazénu na obecní pozemek 1540/3
Výše hodinové sazby z dohod o pracích konaných pro obec mimo pracovní poměr
Různé
Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 29/2018 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. 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 padly návrhy jednotlivých zastupitelů:
J.F.: S přihlédnutím k současné pravidelné činnosti spolku směřované k místní veřejnosti (aktuální
návštěvnost dostupných hodin ať už z řad dětí či dospělých) či kulturní akce, které byly v průběhu
uplynulého roku uskutečněny, nevidí žádost pro odstranění hlediště, odůvodněnou kapacitními limity,
jako dostatečně opodstatněnou. Byla by ráda, pokud by k odstranění hlediště dostali možnost
vyjádření jak členové Sokola na valné hromadě, tak místní obyvatelé, jelikož se domnívá že
rozhodnutí o návrhu odstranění resp. definitivní likvidace nenáleží pouze současným 3 resp. 6 členům
vedení Sokola. Hlediště je nepochybně pro mnohé občany srdeční záležitostí, když se sokolovna v 90.
letech 20. století jejich silami rekonstruovala
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Svůj postoj k demontáži je ochotna přehodnotit, pokud by se našel potenciální zájemce, který by
hlediště využil, nebo pokud by Sokol rozšířil své aktivity pro veřejnost natolik, že by hlediště
jednoznačně bránilo v jejich provozování a dalšímu rozvoji.
D.R.: hlediště Sokolu darovat, ať posléze s darem naloží, jak uznají za vhodné, případně sami zkusí
prodat (příjem pro spolek!), popř. věc prodiskutují na blížící se valné hromadě
D.H.: dotazovala přítomného starostu Sokola, proč spolek Sokol nezareagoval na zveřejněný záměr
prodeje a za symbolickou cenu si hlediště nekoupil, což by mohlo být viděno jako nejrychlejší způsob
k jejich opakovanému požadavku odstranění. D.H. konstatovala, že odstranění (demontáž) hlediště
podpoří na dalším jednání ZO, aby umožnila zvětšení prostoru pro sportovní aktivity, ale v rámci
tohoto jednání se zdrží. Reagovala tak na důraznou výtku směřovanou ZO přítomným starostou
Sokola, že se obec „možná moc v prodeji nesnažila“. D.H. navrhla tedy záměr prodeje prodloužit a
oslovit všechny kraje v ČR vč. České obce sokolské. V rámci diskuze byl zároveň stanoven další termín
jednání ZO na březnový termín.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje hlasovat o odstranění (demontáži) výsuvného hlediště
2 pro (V. Ondráček, B. Skrbková; 1 proti (J. Fichtnerová); 2 zdržel se (D. Havlová, D. Ruža)
Usnesení nebylo přijato

2. ZO navrhuje schválit prodloužení záměru prodeje výsuvného hlediště
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno

4) Dotační výzva Libereckého kraje – Program č. 2.1. Program obnovy venkova
Starostka v lednu informovala ZO o vypsané dotační výzvě Libereckého kraje týkající se obnovy
venkova. Jedná se o vypsané účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2
regionálního rozvoje – Program obnovy venkova. Tento věcně navazuje na Program obnovy vesnice,
projednaný vládou ČR. Výbor zemědělství a životního prostředí LK posuzuje žádosti, sestavuje pořadí
žádostí, které splnily podmínky. Rada LK projednává a odsouhlasuje seznam navržených žádostí
k přidělení a Zastupitelstvo Libereckého kraje schvaluje konečné pořadí žadatelů a rozhoduje o
přidělení výše dotace.
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Starostka zdůraznila potřebu protažení veřejného osvětlení v oblasti hřbitova a podél krajské
komunikace III/2884, která je v havarijním stavu, vedoucí v KÚ Radčice směr KÚ Jílové (ve směru od
budovy č.p. 118 k budovám č.p. 115 a č.p. 63) a další případné inovace svítidel v obci. Hlavním
důvodem je nikdy neřešený a temný kout obce, zvýšení obecní bezpečnosti (nejen) pro chodce a
celkový význam pro rozvoj občanské vybavenosti, což je zároveň v souladu se strategickým rozvojem
obce, které projednalo a schválilo předchozí vedení obce jako Strategický plán na období 2014-2018,
schváleným ZO dne 15. 1.2014. Starostka oslovila pana T. F. k pracovnímu sezení s prosbou o
výpomoc s technickým posouzením návrhu územní studie a základnímu technickému zákresu a
odhadované výši rozpočtu v rámci příprav podkladů k získání návrhu konceptu k dotačnímu řízení.
ZO obšírně prodiskutovalo potřebná závazná hodnotící kritéria, kterými jsou: 1. výše spolufinancování
projektu ze strany kraje, 2. vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí
kraje, 3. velikost obce dle počtu obyvatel, 4. význam projektu pro rozvoj obce, 5. předchozí úspěšnost
žadatele v čerpání dotací z programu.
ZO se rozhodlo žádat krajské spolufinancování projektu ve výši 50% včetně z celkových způsobilých
výdajů projektu, kdy odhadovaná finanční zátěž pro obecní rozpočet nepřesáhne 350 000 Kč. V tomto
případě se předpokládá s celkovými projektovými náklady do výše 700 000 Kč.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit podání žádosti v dotačním řízení Programu obnovy venkova Libereckého kraje
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
2. ZO navrhuje schválit účast v dotačním řízení jako soulad se strategickým rozvojem obce
v návaznosti na Strategický plán na období 2014-2018 schváleným předchozím vedením ZO dne
15.1.2014
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

3. ZO navrhuje schválit vyčleněné finančních prostředky z rozpočtu obce nepřesahující
výši 350 000 Kč.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 31/2018 bylo schváleno.
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5) Projekt výstavby optické sítě v KÚ Radčice
Po časově náročných diskuzích k bodu č. 3 a 4. bylo navrženo, aby se tento bod přesunul k jednání do
programu dalšího veřejného zastupitelstva.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje odložit tento bod do dalšího jednání zastupitelstva obce
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 32/2018 bylo schváleno

6) Žádost o umístění soukromého bazénu na obecní pozemek par.č. 1540/3
Současní nájemníci v obecním bytu č. 2 v č. p. 90 (budova Obecního úřadu), podali dne 11. 1. 2018
obecnímu úřadu písemnou žádost o umístění nadzemního soukromého bazénu. ZO nemá k umístění
žádné námitky, nicméně nájemníky upozorňuje, že jsou povinni zajistit veškerou bezpečnost
s provozem tohoto bazénu na své náklady vč. zodpovědnosti za případná rizika s tím spojená.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje povolit umístění soukromého nadzemního bazénu na obecní pozemek par. č. 1540/3
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 33/2018 bylo schváleno

7) Výše hodinové sazby z dohod o pracích konaných pro obec mimo pracovní poměr
Starostka obce navrhla, aby výše hodinové sazby z dohod o pracích konaných pro obec mimo
pracovní poměr byla zvýšena. Současná výše 80 Kč/hod se nerevidovala několik let. Starostka
navrhuje zvýšení o 10 Kč.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje zvýšit výši hodinové sazby z dohod o pracích konaných pro obec mimo pracovní poměr
na 90 Kč/hod.
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5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 34/2018 bylo schváleno

8. Různé
ZO bere na vědomí:
1) Ukončené práce na zádveří u obecní budovy č.p. 117.
2) Komunikaci místostarostky se Státním pozemkovým úřadem týkající se pozemků par. č. 1357/3
(84 m2) a par. č. 1357/4 (268 m2). Tyto pozemky se nachází pod autobusovou zastávkou a jsou
v majetku tohoto úřadu. Obec o tyto pozemky má zájem a ráda by je převedla do svého vlastnictví.
3) Plánovanou krajskou kontrolu, která proběhne 5. 3. 2018
4) Zkušební provoz nových webových stránek pro obecní knihovnu www.radcice.eu/knihovna.

9. Diskuze
Další termín jednání zastupitelstva se bude konat 6. března 2018 v 17:00 hod.

Jednání ZO bylo ukončeno v 21:00 hod.

21. února 2018 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová, starostka

Ověřovatelky:

Ing. Jana Fichtnerová

Barbora Skrbková
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27. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 13. února 2018

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Radčice po projednání

29/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
30/2018 1. neschvaluje odstranění (demontáž) obecního nepotřebného funkčního majetku –
výsuvné železné hlediště
2. schvaluje prodloužení záměru prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku –
výsuvné železné hlediště
31/2018 1. schvaluje podání žádosti v dotačním řízení Programu obnovy venkova Libereckého kraje
2. schvaluje účast v dotačním řízení jako soulad se strategickým rozvojem obce
v návaznosti na Strategický plán na období 2014-2018 schváleným předchozím vedením ZO
dne 15. 1. 2014
3. schvaluje vyčlenit finančních prostředky z rozpočtu obce do výše 350 000 Kč
32/2018 schvaluje odložení projednání bodu č. 5 programu (Projekt výstavby optické sítě v KÚ
Radčice)
33/2018 schvaluje umístění soukromého nadzemního bazénu na obecní pozemek par. č. 1540/3
34/2018 schvaluje zvýšení hodinové sazby z dohod o pracích konaných pro obec mimo pracovní
poměr na 90 Kč/hod

Starostka:
………………………………………………….
Mgr. Dagmar Havlová
Vyvěšeno: 23. února 2018
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