16. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 7. května 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. Rozpočtové opatření 2020/01
5. Různé
6. Diskuze

1) Zahájení
16. 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 a po předchozích přípravách a diskuzích bylo
navrženo program rozšířit o bod týkající se podání žádosti o dopravní automobil pro obecní JSDH.
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Navržený program v upraveném znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření 2020/01
5. JSDH_V2_2021 _Podání žádosti o pořízení nového dopravního automobilu
6. Různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání ZO v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 73/2020 bylo schváleno.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Barbora Skrbková a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
starostka.

4) Rozpočtové opatření 2020/01
Rozpočtová úprava 01/2020 bude přílohou 1 toho zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 01/2020, kterým se navyšují příjmy o
116 600 Kč na celkových 2 456 600 Kč a navýšení výdajů o 71 107 Kč na celkových 2 429 107 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 74/2020 bylo schváleno.

5) JSDH_V2_2021 _Podání žádosti o pořízení nového dopravního automobilu
ZO po dobu svého působení sleduje zhoršující se stav vozidla obecní jednotky sboru dobrovolných
hasičů (JSDH).

Každoročně se navyšují náklady na drobné opravy. Emisní stav vozidla s velkou
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pravděpodobností neprojde technické požadavky. Starostka na svých setkání se starosty ORP Železný
Brod řešila dotační možnosti a sdílení jejich praxe. Starostka taktéž byla v kontaktu se zástupcem HZS
Libereckého kraje. Poslední diskutované možnosti se týkaly vyhlášení investičních dotačních titulů pro
rok 2021. Starostka pověřila zastupitele V. Halamu k hlídání dotací a termínů vč. zpracování podkladů
pro žádost. Byly využity i bohaté zkušenosti starosty obce Pěnčín. Zastupitel Halama seznámil ZO
s detaily dotačního titulu, které zaštiťuje MV ČR a dotační tituly se vyvěšují přes centrální webové
rozhraní Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz).
Administrativa žádosti o finanční dotaci má dvě úrovně. Nejprve podání žádosti financovanou
MV ČR a v případě, že obec tuto dotaci získá (podzim roku 2020), další finanční zdroj na pořízení je
vypisován přes dotační tituly Libereckého kraje (pro rok 2021). Pro naši obec je to tedy vstupní
úroveň žádosti. Pokud bude obec úspěšná, obecní budoucí vynaložené prostředky budou schvalovány
a rozpočtovány do roku 2021. V případě, že obec Radčice finanční prostředky nezíská, přesto obdrží
administrativní body za účast v dotačním řízení.
ZO si přeje zachovat obecní jednotku. Dopravní automobil je součástí základního vybavení
připravenosti a akceschopnosti jednotky. Současný automobil je z roku 1988 a již neodpovídá
základním technickým parametrům. Každoroční obhajování technické kontroly se stává obtížnější a
navyšují se náklady na opravy. V odhadovaném pětiletém horizontu se náklady na opravy mohou
navyšovat tak, že efektivita vynaložených prostředků se stane nehospodárnou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit podání žádosti do programu Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2021 – JSDH_V2_2021 – pořízení nového dopravního automobilu.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 75/2020 bylo schváleno.

6) 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
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komunikace ve vlastnictví obce Radčice, která byla tímto vývratem poškozena. Obec si
sjednala posudek profesionálního arboristy, který situaci posoudil z hlediska bezpečnosti.
Obec případ předala právnímu zástupci, který situaci posoudil a navrhl řešení předžalobní
výzvou. Obec v této situaci je zastoupena službami právní ochrany D.A.S. ZO situaci vzrostlých
stromů, které mají tendenci v silném větru se vyvracet, bere vážně, nehledě na možné obecné
ohrožení, které ze stavu vyplývá (poškození chodců, okolních nemovitostí, povrch obecní
cesty). Majitel neprojevuje žádnou vůli o stromy jakkoliv pečovat či demonstrovat status
řádného občana (chybějící číslo popisné/evidenční, chybějící ČOV, chybějící přístupová cesta
k pozemku, účast na poplatkové politice obce) Vedení obce předá situaci k dalšímu řešení
kompetentnímu zastoupení a nabídne součinnost příslušným úřadům.
2)

Informace k chystané rekonstrukci krajské silnice vedoucí obcí.

3)

Nádoby na tříděný odpad umístěné na místním hřbitově.

4)

Kontrolu přenosných hasičských přístrojů (PHP) v obecních budovách dne 8.5.2020 a žádost
starostky vypracovat požární řád pro obecní knihovnu, který je součástí bezpečnosti
provozování knihovny a podléhá kontrole HZS.

5)

Distribuci velikonočních balíčků místním koledníkům.

6)

Pomoc místním občanům v důsledku epidemiologické situace COVID-19. Obecní úřad do
domácnosti distribuoval povrchovou postřikovou dezinfekci a zájemcům dodal i dezinfekci na
ruce. Jedna domácnost využila výpomoc s nákupy.

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

16. května 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Vojtěch Halama
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16. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 7. května 2020

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

73/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva v upraveném znění.
74/2020 schvaluje rozpočtové opatření 01/2020.
75/2020 schvaluje podání žádosti do programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí
pro rok 2021 – JSDH_V2_2021 – pořízení nového dopravního automobilu.

Starostka:
Vyvěšeno: 17. května 2020
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