7. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. června 2019

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.

Výstavba veřejného osvětlení – Smlouva o dílo

4.

Různé

5.

Diskuze

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

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Jolana Ondráčková a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
starostka.

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem. V mezidobí byly doručeny 2 žádosti, proto
starostka a místostarostka navrhují tyto body zařadit do programu jednání ZO.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
Navržený program:

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Výstavba veřejného osvětlení – Smlouva o dílo

5.

Návrh pozemkové směny obecní par.č.2257

6.

Návrh pozemkové směny obecní par.č. 2252

7.

Různé

8.

Diskuze

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 35/2019 bylo schváleno.

4) Výstavba veřejného osvětlení – Smlouva o dílo
ZO bylo informováno, že je potřeba schválit uzavření smlouvy o dílo, aby mohla být převzata stavba
zhotovitelem,tj. společností Tfnet s.r.o., která byla schválena v rámci usnesení č. 34/2019 na jednání
veřejného ZO dne 10.5.2019. Starostka dále informovala o komunikaci s Krajem ohledně současného
stavu probíhající projektové a přípravné činnosti na realizaci výstavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit Smlouvu o dílo se společností TFnet s.r.o.,IČ: 254 71 996, se
sídlem Masarykova 203, 468 22 Železný Brod.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 36/2019 bylo schváleno.

2

5) Návrh pozemkové směny obecní par.č.2257
Na základě ústní žádosti ze dne 6.6.2019 podané během úředních hodin obce, byl tento bod po
souhlasu zařazen do programu jednání ZO. Majitel sousedící nemovitosti č.p. 28 již v minulosti se
zástupci obce téma předběžně řešil. Obecní pozemková parcela par. č. 2257 (ostatní plocha) o
výměře 65 m2, jakožto historicky vedená obecní komunikace, není využívána a ZO neplánuje tuto
komunikaci přiznat a využívat. V dobách minulých byla využívána jako přístup do sousedících chalup.
Současný stav tohoto obecního pozemku těsně kopíruje soukromý dům s předzahrádkou. Dům je
prakticky z tohoto důvodu neprodejný, protože se do něj vstupuje přes obecní parcelu. Navíc je tato
plocha využívána další soukromou osobou z nedaleké nemovitosti č.p. 9 k průjezdu a parkování auta.
Majitel by rád okolí této nemovitosti pozemkově zcelil a nabízí tak možnost pozemkové směny, kdy
po uskutečnění pomůže obci vybudovat nový zpevněný sjezd a parkování směrem k nemovitosti
č.p. 9 tak, aby byl zachován dosavadní přístup. ZO obce nemá k tomu záměru žádné námitky,
nicméně preferovaný postup je, aby majitel č.p.28 si zajistil potřebnou administrativu a pozemkovou
výměru na své náklady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr směny pozemkové parcely par.č.2257
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 37/2019 bylo schváleno.

6) Návrh pozemkové směny obecní par. č. 2252
ZO bylo informováno o písemné žádosti ze dne 4.6.2019 o možnosti směny pozemkové parcely.
Účelem je taktéž zcelení parcel kolem nemovitosti č.p. 2, která je v současné době nabízena k prodeji.
Tato obecní parcela par.č. 2252 (ostatní plocha) o výměře 126 m2 byla v minulosti využívána jako
obecní komunikace. V současné době není využívána, není přiznána a ZO neplánuje znovuobnovení.
Naopak, pozemková směna části této obecní parcely o odhadované výměře 70 m 2 by vedla
k úspěšnému zcelení parcel na dnes existující zpevněné komunikaci, která slouží k průjezdu do dolní
části obce a plynule by tak navázala na obecní parcelu par.č.2294/3 (ostatní plocha) užívanou jako
ostatní komunikace. Konkrétní detaily jednotlivých výměr by byly specifikované v budoucí smlouvě a
zahrnuta do dalšího jednání ZO. ZO obce nemá k tomu záměru žádné námitky. Starostka při této
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příležitosti taktéž informovala ZO, že se s místostarostkou účastnily dne 5.6. místního šetření u této
nemovitosti č.p. 2, kde zároveň byl bezpečnostní páskou ohraničen prostor kolem spadlé stodoly. Na
místě bylo konstatováno, že volně stojící sloupy z břidlice by spadnout neměly. Zájemce o odkup této
nemovitosti existuje a má své plány dalších úprav (zabezpečení).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr směny části pozemkové parcely par.č. 2252
Usnesení č. 38/2019 bylo schváleno.

7) Různé
ZO bere na vědomí:
1. v sobotu dne 13. 7. 2019 budou po krajské silnici v rámci k.ú obce Radčice projíždět soutěžní vozy
Rally Bohemia na RZ Střevelná. Zde bude probíhat uzavřená rychlostní zkouška mezi 11:15 – 21:00.
Průjezd obcí směr Železný Brod přes „Tlukačku“ nebude možný.
2. hlášení soukromé venkovní oslavy s možným přesahem do nočních hodin dne 31.8.
3. drobné údržbové práce na dětském hřišti (nátěry, oprava houpaček, upevňovacích háků, dřevěných
sedáků), sezení u lípy pod autobusovou zastávkou (nátěr),dřevníku u obecní budovy č.p. 98 (Sportovní
dům) a střechy (viditelný prosak do chodby nemovitosti)
4. kontrolu přenosných hasičských přístrojů v obecních budovách
5. plánovanou schůzku dne 13.6. k vytyčování bodů na vlastnických hranicí pozemků v okolí hřbitova.

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

Ověřovatelé:
Ing. Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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7. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. června 2019

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

35/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
36/2019 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností TFnet s.r.o.,IČ: 254 71 996, se sídlem
Masarykova 203, 468 22 Železný Brod
37/2019 schvaluje záměr směny obecní pozemkové parcely par.č.2257
38/2019 schvaluje záměr směny části obecní pozemkové parcely par.č. 2252

Starostka:
Vyvěšeno: 17. června 2019
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