14. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 31. ledna 2020

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama
5. Omluvena: Bc. Aneta Šmídová
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Záměr převodu budovy sokolovny pod majetek obce Radčice
5. Regionální rozvoj – 2.1. Program obnovy venkova - dotace
6. Různé
7. Diskuze

1) Zahájení
14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Barbora Skrbková a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
starostka.
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3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a informovala ZO o doplnění programu.

Navržený program v upraveném znění:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Záměr převodu budovy sokolovny pod majetek obce Radčice
5. Žádost o přístup přes obecní pozemek par.č.2080/1
6. Etapa 2 výstavby VO
7. Regionální rozvoj – 2.1. Program obnovy venkova - dotace
8. Různé
9. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 65/2020 bylo schváleno.

4) Záměr převodu budovy sokolovny pod majetek obce Radčice
Starostka mluvila s vedením Tělocvičné jednoty Sokol Radčice o možnosti převodu budovy do majetku
obce. Příkladem obdobného převodu je nedaleká obec Plavy, kde by bylo možno konzultovat postup.
Budovu budovali místní občané a je v majetku pražské organizace. Rádecký sokol tak provozuje
činnost v budově, která vyžaduje opravy a výhledové investice, na které jednak nemá peníze, není
v jeho majetku, zároveň však nemůže požadovat po vedení obce výraznou podporu, která tímto není
opodstatněná. Starostka postup konzultovala i napříč finančním a kontrolním výborem, kdy bylo
odsouhlaseno, aby se zjistily podmínky případného převodu pod obec Radčice.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr převodu budovy místní sokolovny pod majetek obce
Radčice.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 66/2020 bylo schváleno.

5) Žádost o přístup přes obecní pozemek par.č.2080/1
ZO obdrželo opakovanou a doplněno písemnou žádost o přístup na soukromý pozemek par. č. 2068/2
(trvalý travní porost) v k. ú. Radčice, který by se měl v budoucnu pravděpodobně stát stavební
parcelou. Žádost se týká využití přístupu přes obecní parcelu par.č. 2080/1 (trvalý travní
porost/prostor kolem hasičské zbrojnice). Žádost byla doplněna o nákres, který byl požadován
v předchozím výroku usnesení č. 63/2019 vč. další informace o záměru. ZO po diskuzi navrhlo tento
přístup umožnit s tím, že specifické požadavky způsobu používání budou řešeny individuálně a to tak,
aby obci nebyla způsobena žádná škoda a současný stav byl stavem výchozím.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit přístup na soukromý pozemek par. č. 2068/2 přes obecní
pozemek par. č. 2080/1
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 67/2020 bylo schváleno.

6) Etapa 2 výstavby VO
ZO prodiskutovalo možnosti pokračování výstavby a modernizace veřejného osvětlení v obci. Etapa 1
výstavby dle projektové dokumentace a za přispění Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro
rozvoj venkova, byla realizována a větev VO slavnostně rozsvícena v říjnu 2019. Etapa 2 je součástí již
vyhotovené projektové dokumentace a má vydané platné územní rozhodnutí. Jedná se o kratší úsek
pokračující směrem do obce podél krajské komunikace. S plánovanou rekonstrukcí krajské silnice je
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navrženo udělat alespoň přípravné práce ve formě pokládek kabeláží vč. realizace patek pro budoucí
osazení sloupy VO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zahájení pokračování Etapy 2 výstavby veřejného osvětlení.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 68/2020 bylo schváleno.

7) Regionální rozvoj – 2.1. Program obnovy venkova - dotace
ZO konstatuje, aby starostka zjistila možnosti právě otevřených dotačních titulů Libereckého kraje.
Pokud bude možnost zopakovat žádost týkající se veřejného osvětlení a zažádat o finanční podporu
výstavby Etapy 2, ZO souhlasí se stejným postupem jako při první dotaci. Rozpočet na výstavbu této
etapy je znám a je součástí projektové dokumentace a postup je současně v souladu se strategickým
plánem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit podání žádosti z dotačního titulu Programu obnovy venkova
Libereckého kraje.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 69/2019 bylo schváleno.

8) Různé
ZO bere na vědomí:
1) pokračující komunikaci starostky s Krajem ohledně rekonstrukce krajské silnice III/2884 vedoucí
obcí.
2) 7.1.2020 v 15:00 proběhla schůzka ohledně vytyčování hranic pozemků podél obecní cesty par. č.
2270/1. Cílem je zpřesnění hranic pozemků, aby se vyjasnily hranice v dolní části cesty a zlepšila se
průjezdnost a došlo k trvalému odstranění neustále umísťovaných kamenů podél cesty fyzickými
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osobami, které může vést k poškození dopravního prostředku a potenciálnímu zranění či jakékoliv
další újmě.

3) MV zaslalo vyjádření k posouzení zákonnosti vyhlášek 01/2020 a 02/2020 týkajících se poplatku a
způsobu likvidace komunálního odpadu. Bez výhrad.

4) komunikaci starostky ohledně technicko-světelného auditu v obci. Cílem je cenová nabídka a další
technický postup tak, aby výsledkem byla obměna všech svítidel v obci za moderní a úsporná a
vlastnostmi se to shodovalo s nově vystavenou větví při realizaci Etapy 1 VO v roce 2019.

5) 28.2 besedu s Lenkou Holubičkovou, autorkou knih Hrobům v dáli – otisk 1. Světové války na
Železnobrodsku, Semilsku, Jilemnicku a Lomnicku.

6) plány na organizaci divadelního odpoledne v místní sokolovně.

9) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce února.

8. února 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Barbora Skrbková

Vojtěch Halama
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14. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 31. ledna 2020

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

65/2020 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
66/2020 schvaluje záměr převodu budovy místní sokolovny pod majetek obce Radčice.
67/2020 schvaluje přístup na soukromý pozemek par. č. 2068/2 přes obecní pozemek par. č. 2080/1.
68/2019 schvaluje zahájení pokračování Etapy 2 výstavby veřejného osvětlení.
69/2019 schvaluje podání žádosti z dotačního titulu Programu obnovy venkova Libereckého kraje.

Starostka:
Vyvěšeno: 10. února 2020
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