10. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 16. srpna 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.

Schválení programu

4.

Prodloužení nájemní smlouvy u bytu v č.p. 90

5.

Různé

6.

Diskuze

1) Zahájení
10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Vojtěch Halama a Aneta Šmídová, zapisovatelkou byla určena starostka.
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3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a informovala ZO o administrativní úpravě
navrženého programu, který byl vyvěšen na úřední desce. Nájemní smlouva se bude prodlužovat u
nemovitosti č. p. 117 ("na vleku").

Navržený program v upraveném znění:

1.

Zahájení

2.

Určení ověřovatelů zápisu

3.

Schválení programu

4.

Prodloužení nájemní smlouvy u obecního RD č.p. 117

5.

Různé

6.

Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 44/2019 bylo schváleno.

4) Prodloužení nájemní smlouvy u obecního RD č.p. 117
ZO bylo informováno o návštěvě starostky a místostarostky v obecním RD č.p. 117 ("na vleku"). S
nájemníky byl zhodnocen dosavadní rok jejich bydlení, spokojenost a zájem v pronájmu zůstat.
Současná smlouva je uzavřena do 30.9.2019. Starostka informovala ZO o řádném plnění platebních
povinností.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit prodloužení nájemní smlouvy v obecním RD č.p. 117 současným
nájemníkům na období 1. 10. 2019 - 30.9. 2021.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 45/2019 bylo schváleno.
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5) Různé
ZO bere na vědomí:
1. pokračující průběh zemních prací k projektu pokládky optického kabele a přípravy k zemním
pracem v rámci realizace projektu výstavby veřejného osvětlení společností Tfnet, s.r.o. Na konci
měsíce srpna a v průběhu září bude v obci intenzivnější výskyt aut a pomocných dělníků.
2. v pondělí 2.9. proběhnou vysprávky

části obecní cesty (ostatní komunikace)

par. č.2265

("na obci"), kde hrana výtluků je až 10 cm. Vysprávka bude provedena Technickými službami Jablonec
nad Nisou, s.r.o. Dohodnuté práce jsou ruční oprava výtluků směsí ACO, očištění asfaltových vozovek
ručním metením. Tento den zde bude částečně omezen provoz.
3. v sobotu 7.9. proběhne každoroční svoz nebezpečného odpadu. Tento víkend bude také k dispozici
velkoobjemový kontejner přistavený pod autobusovou zastávkou.
4. písemnou žádost občana ze dne 13.8.2019 ohledně možnosti využívat obecní komunikaci par.č.
2529, která je vedena v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace, jako přístup ke své pozemkové
parcele. Tento občan si svoji pozemkovou parcelu nechal vyjmout z dotačního programu a chce se na
své parcele věnovat výsadbě nezemědělského charakteru. ZO bere taktéž na vědomí ústní žádost
občana o možnosti využívat obecní komunikaci par. č. 2555, která je taktéž vedena v katastru
nemovitostí jako ostatní komunikace. V současné době jsou tyto pozemkové plochy mnoho let
obhospodařovávané farmou ze sousední obce Jílové, která na svoji činnost pobírá dotace. Tyto obecní
komunikace jsou zorané a mnoho let osázené tak, že se lze domnívat, že nejsou dodržovány zásady
střídání plodin a osevní postupy. Navíc těžká technika farmy využívá k průjezdu a přejezdu zpevněné
obecní komunikace, kde je již patrné znatelné poškození (např. v místě "Na Bučkách). Mnoho let navíc
fungovala ústní dohoda mezi obcí a zástupci farmy,kdy se farma starala o každoroční posekání
vzrostlé trávy podél obecních komunikací vedoucí podél polností, na kterých farma hospodaří. Letos
si obec Radčice toto posekání musela zajistit z jiného zdroje. Starostka písemně vyzvala farmu dne
15.8. k vyjádření ohledně existence smluvních podkladů mezi obcí a farmou, aby tak otevřela
vzájemnou komunikaci i na další témata.
5. krádež zeleně z květníku na obecním prostranství u autobusové zastávky

6) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva je předběžně stanoven na pátek 27.9.2019 na 17:00
hodin.
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24. července 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Aneta Šmídová

Vojtěch Halama
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10. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 16. srpna 2019

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

44/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
45/2019 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v obecním RD č.p. 117 současným nájemníkům na
období 1. 10. 2019 - 30.9. 2021

Starostka:
Vyvěšeno: 26. srpna 2019
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