15. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27.února 2020

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama
5. Bc. Aneta Šmídová
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Regionální rozvoj – 2.1. Program obnovy venkova - dotace
5. Směna pozemkových parcel ppč. 2252 a ppč. 1295/1,2
6. Světelně technický audit stávajícího veřejného osvětlení
7. Různé
8. Diskuze

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

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem, program zastupitelstva zůstal beze změn.
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3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Jolana Ondráčková a Aneta Šmídová, zapisovatelkou byla určena
místostarostka.

4) Regionální rozvoj – 2.1. Program obnovy venkova - dotace
V návaznosti na usnesení č. 69/2020, ze dne 31.1.2020, kdy ZO schválilo podání žádosti z dotačního
titulu Program obnovy venkova Libereckého kraje, seznámila starostka zastupitelstvo s kroky, které
v tomto směru učinila. Při zachování stejného postupu (dotace VO – Etapa 1), podala žádost na
Liberecký kraj Program obnovy venkova o finanční podporu při výstavbě Etapy 2- Veřejného
osvětlení. Rozpočet na výstavbu této druhé etapy je připraven, je součástí projektové dokumentace a
postup výstavby Etapy 2-VO je v souladu se strategickým plánem obce.
V rámci této žádosti bylo starostkou dne 17.2.2020 přiloženo i čestné prohlášení, s jehož obsahem
bylo zastupitelstvo dnes seznámeno. Čestné prohlášení je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit znění čestného prohlášení podaného starostkou v rámci
žádosti o dotaci na VO-Etapa 2.
4 pro; 0 proti; 1 zdržel se
Usnesení č. 70/2020 bylo schváleno.

5) Směna pozemkových parcel ppč.2252 a ppč. 1295/1,2
Místostarostka seznámila ZO s dalším vývojem dění ohledně směny pozemkových parcel ppč.2252 a
ppč. 1295/1,2,. Možnost směny se v minulosti začala řešit na žádost majitelky st.p.č.158, jež se z
důvodu prodeje snaží o sjednocení pozemku

přiléhajícího k této stavební parcele. Pozemek

ppč.1295/1 v jejím vlastnictví je částečně travnatý porost a částečně se tento pozemek nachází pod
cestou ppč.2294/3 s nezpevněným povrchem, jež je v obci běžně užívána pro průjezd. Tato
skutečnost v minulosti působila problémy zvláště v zimním období, kdy majitelka těchto pozemků
nesouhlasila s probíhající zimní údržbou na svém majetku. Ve vlastnictví obce je oproti tomu
ppč.2252, což je část obecní cesty, dnes již nepoužívané, která protíná pozemek těsně okolo
st.p.č.158. Cílem obce je podpořit směnu, která by sjednotila pozemek nacházející se pod užívanou
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cestou ppč.2294/3, tak aby byla realizovatelná bez problémů zimní údržba i případná změna, úprava
povrchu. Zastupitelstvo dostalo náhled řešení směny pozemků tzv. Souhlasné prohlášení vlastníků,
které bylo vypracováno geodetickou společností a které je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr směny pozemkových parcel ppč.2252 a ppč.1295/1,2
dohodou o tzv. Souhlasném prohlášení vlastníků.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 71/2020 bylo schváleno.

6) Světelně technický audit stávajícího veřejného osvětlení
Dne 27.2.2020 proběhl audit stávajícího veřejného osvětlení, za účasti našeho správce veřejného
osvětlení pana Dušana Ruži, jednatele firmy Electrosun, s.r.o a za účasti předsedkyně Výboru pro
výstavbu a životní prostředí paní ing. Jolany Ondráčkové. Bylo zhodnoceno především nedostatečné
osvětlení průjezdu obce po krajské silnici, kde ovšem četnost a umístění sloupů umožňují tuto situaci
výrazně zlepšit přidáním nových úsporných a účinnějších lamp a také výměnou těch stávajících, které
již nesplňují potřeby bezpečnosti při průjezdu obcí. V této oblasti by se tedy jednalo o částečnou
rekonstrukci a také doplnění soustavy VO. V souladu se strategickým plánem obce, který počítá
s postupným doplňováním soustavy VO v celém intravilánu obce, bylo zastupitelstvo dnes seznámeno
s možností vyhotovení pasportu VO v obci Radčice. Tento by zmapoval kompletně celou síť VO v obci
a umožnil postupné vyhotovování jednotlivých projektů na rozšiřování VO v obci Radčice.

Návrh usnesení:
a)

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit vyhotovení pasportu VO pro obec Radčice.

b)

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit vynaložení finančních prostředků do výše 40 000 Kč na
přípravu rekonstrukce a modernizace VO v obci.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 72a/2020 bylo schváleno.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
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Usneseni č. 72b/2020 bylo schváleno.

7) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Průběh řešení situace vzniklé 23.2.2020, kdy došlo při velmi silném nárazovém větru
k vyvrácení stromu na pozemku p.č. 1872/1 k.ú. Radčice, který sousedí s p.č. 2288/3 pozemní
komunikace ve vlastnictví obce Radčice, která byla tímto vývratem poškozena a omezuje tak
průjezd. Majitel stromu zástupce obce dosud nekontaktoval.

2)

Připomínku, která byla ZO udělena na zasedání valné hromady SDH obce Radčice a která
požaduje zlepšení situace ohledně výjezdu vozidla z hasičské zbrojnice. ZO se bude zabývat
zpřehledněním situace a zlepšením povrchu na tomto manipulačním prostoru, který je
v majetku obce.

3)

Přípravu foto soutěže na rok 2020 s pracovním názvem Radčice v obrazech, o jejíchž
podmínkách a průběhu budou občané informováni v rámci měsíce března.

8) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce března.

7. března 2020 zapsala: Barbora Skrbková

Ověřovatelé:

Ing. Jolana Ondráčková

Bc. Aneta Šmídová
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15. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27.února 2020

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

70/2020 schvaluje znění čestného prohlášení podaného starostkou v rámci žádosti o dotaci na VOEtapa 2.
71/2020 schvaluje záměr směny pozemkových parcel ppč. 2252 a ppč. 1295/1,2 dohodou o tzv.
Souhlasném prohlášení vlastníků.
72a/2020 schvaluje vyhotovení pasportu VO pro obec Radčice
72b/2020 schvaluje vynaložení finančních prostředků do výše 40 000

Starostka:
Vyvěšeno: 8. března 2020
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