17. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 2. července 2020

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Vojtěch Halama
4. Bc. Aneta Kvapilová
Omluven(a): Ing. Jolana Ondráčková
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Závěrečný účet za rok 2019
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2019
6. Žádost o souhlas s umístěním sídla podnikání v č.p. 90
7. Etapa II – výstavba VO
8. Různé
9. Diskuze

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

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a po předchozí diskuzi a podnětech členů ZO
bylo navrženo program rozšířit o další body.
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Navržený program v upraveném znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Závěrečný účet za rok 2019
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2019
6. Žádost o souhlas s umístěním sídla podnikání v č.p. 90
7. Etapa 2 – výstavba VO
8. Příspěvek na likvidaci komunálního odpadu místním spolkům
9. Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 100
10. Územní působnosti MAS Achát
11. Různé
12. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání ZO v upraveném znění.

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 76/2020 bylo schváleno.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelkami zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Aneta Kvapilová, zapisovatelkou byla určena
starostka.

4) Závěrečný účet za rok 2019
Z0 bylo seznámeno s účetní závěrkou.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit účetní závěrku.
2

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 77/2020 bylo schváleno.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radčice za rok 2019
ZO bylo s předstihem informováno o stavu závěrečného účtu, který byl vyvěšen na úřední desce. Dne
21. května proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které bylo zahájeno 10.
3. 2020 oznámením o tomto přezkumu. Přezkoumání bylo provedeno jednorázovým výběrovým
způsobem. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 78/2020 bylo schváleno.

6) Žádost o souhlas s umístěním sídla podnikání v č.p. 90
ZO bylo seznámeno s detaily písemné žádosti o umístění sídla v budově obecního úřadu (č.p. 90).
Jedná se o nájemkyni obecního bytu v této budově, která zde má registrované trvalé bydliště, ZO po
diskuzi konstatuje, že umístění živnosti týkající se kadeřnických a fotografických služeb nevyvolává
žádné zásadní pochyby a důvod udělení nesouhlasu.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit umístění sídla podnikání v budově obecního úřadu (č.p. 90) pro nájemkyni
obecního bytu, která zde má registrované trvalé bydliště.

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 79/2020 bylo schváleno.

7) Etapa 2 – výstavba VO
ZO na svém zasedání dne 31.1.2020 usnesením 68/2020 schválilo pokračování výstavby veřejného
osvětlení - Etapa 2. Obec má vyhotovenou projektovou dokumentaci z předchozího období výstavby
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Etapy 1 (realizovaná v roce 2019 z finančních prostředků obce a dotačních prostředků Libereckého
kraje ve výši 350 000 Kč). Starostka obce taktéž zpracovala žádost do dotačního titulu Programu
obnovy venkova Libereckého kraje (schváleno usnesením č. 69/2020) pro kalendářní rok 2020, kdy
tak zvýšila možnost dalšího příjmu do obecního rozpočtu z dotačních prostředků na financování
výstavby této etapy VO. ZO má rozpočtované finanční prostředky pro tento kalendářní rok tak, aby
obec mohla položit alespoň základy pro výstavbu této etapy souběžně s realizací rekonstrukce krajské
silnice III/2884, vedoucí naší obcí, která byla schválena a bude probíhat na přelomu léta a podzimu
2020. Aktivita je součástí strategického rozvoje obce a rekonstrukce krajské silnice tak nabízí
příležitost tento plán realizovat.
Jelikož k dnešnímu dni nemá obec oficiální výsledek ohledně přidělení dotace na výstavbu
VO, ZO prodiskutovalo finanční možnosti zahájení alespoň částečné přípravy Etapy 2, tak aby to bylo
v souladu s rozpočtovanými prostředky a využilo se probíhající rekonstrukce krajské silnice. Starostka
podala písemnou poptávku společnosti TFnet s.r.o ohledně časové dispozice k částečné realizaci této
etapy. Učinila tak na základě výstavby první etapy a osvědčené dosavadní spolupráce. ZO obdrželo
kladnou odpověď a rozhodlo se stanovit si výši vynaložených prostředků pro letošní realizaci.

Návrh usnesení:
1.

ZO navrhuje schválit vynaložení finančních prostředků pro částečnou výstavbu VO – Etapa 2
do výše 450 000 Kč vč. DPH pro kalendářní rok 2020.

2.

ZO navrhuje schválit společnost TFnet s.r.o., IČ: 254 71 996, se sídlem Masarykova 203,
468 22 Železný Brod jako zhotovitele Etapy 2 výstavby veřejného osvětlení.

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 80/2020 bylo schváleno.

8) Příspěvek na likvidaci komunálního odpadu místním spolkům
ZO začátkem roku změnilo systém nakládání a likvidace komunálního odpadu. Pro místní spolky
z toho plyne nutnost vybrat si pytlový nebo popelnicový svoz. Obec poskytuje podporu formou
finančního daru třem místním spolkům. Místostarostka navrhla, aby obec tento kalendářní rok všem
spolkům uhradila poplatek za likvidaci komunálního odpadu. ZO zároveň vyžaduje, aby spolky
dodržovaly třídění odpadu. Obec poskytuje pytle na tříděný odpad zdarma.
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit uhrazení poplatku na likvidaci komunálního odpadu místním spolkům pro tento
kalendářní rok.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 81/2020 bylo schváleno.

9) Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 100
ZO bylo seznámeno s písemnou žádostí o dočasný pronájem nebytových prostor v suterénu obecní
budovy č.p. 100. Zájem je pouze o uskladnění drobného výrobního materiálu. Prostory po předchozí
nájemnici jsou vyklizené, ale ZO prozatím neplánuje záměr dlouhodobého pronájmu. Krátkodobý
pronájem jedné místnosti s účelem uskladnění bez provozní činnosti místní provozovatelce drobné
živnosti, ZO nevidí jako překážku. Dle toho je i navržen měsíční nájem ve výši 300 Kč.
Návrh usnesení:
1.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit záměr pronájmu obecních nebytových prostor
v suterénu obecní budovy č.p. 100.
3 pro; 0 proti; 1 zdržel se

2.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor s Eva
Halamová, IČ: 0634 9480 se sídlem Radčice 43 na období 1.7.2020 – 31.12.2020.
3 pro; 0 proti; 1 zdržel se

3.

Zastupitelstvo obce navrhuje schválit nájemné ve výši 300 Kč /měsíc.
3 pro; 0 proti; 1 zdržel se

3 pro; 0 proti; 1 zdržel se
Usnesení č. 82/2020 bylo schváleno.

10) Územní působnost MAS Achát
ZO dne 9.1.2013 usnesením č. 1/2013 schválilo vstup do místní akční skupiny Achát (MAS Achát).
Skupina začala s přípravami strategie pro období 2021 – 2027. Prvním krokem je definice daného
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území, tzv. územní působnost MAS. Tu bude MAS dokládat k jednotlivým žádostem o finanční
podporu v dalším programovém období. Územní působnost je dokládána souhlasným stanoviskem
(podpisem dokumentu) starostou. Zastupitelstva obcí se svým souhlasem k územní působnosti k
ničemu nezavazují, naopak souhlas je pro pro ně přínosem. Nejenom že se mohou podílet na přípravě
rozvoje území, ale ony i jejich občané, podnikatelé, zemědělci či spolky mohou, v případě že MAS
uspěje, čerpat dotační prostředky na své projekty. Během roku 2020 proběhne v území několik
setkání tak, aby zájemci měli možnost sdělit, co chtějí v území rozvíjet a kam rozvoj směřovat. Zájemci
se mohou o akční skupině dozvědět na www.mas-achat.cz. Starostka navrhuje být se skupinou
v kontaktu, tak jako dalších 35 starostů z okolí již její působnost potvrdilo. Obec se k ničemu
konkrétnímu nezavazuje, ale může využít tyto kontakty k dalším možnostem rozvoje obce.
Návrh usnesení:
1.

ZO navrhuje schválit zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Achát,
IČ: 27011721, se sídlem Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

2.

ZO navrhuje se zapojit do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 83/2020 bylo schváleno.

11) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Informace k chystané rekonstrukci krajské silnice vedoucí obcí.

2)

Písemnou žádost (návrh) o vysázení aleje podél obecní (v mapě zakreslené ale nevyužívané)
polní cesty par. č. 2368.

3)

Návrh (cena, zákres) krytého stanoviště pro tříděný odpad u hasičské zbrojnice. ZO preferuje
mít nabídek více a porovnat ceny.

4)

Akci k příležitosti ukončení prázdnin. Navrhovaný termín 29.8. ke spálení vatry. Akce se
v červnu nekonala z důvodu nepříznivého počasí, epidemiologické situace a dalších akcí
v okolí.
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12) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce července.

11. července 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Barbora Skrbková

Bc. Aneta Kvapilová
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17. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 2. července 2020

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

76/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva v upraveném znění.
77/2020 schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
78/2020 schvaluje hospodaření a závěrečný účet, vč. zprávy krajského kontrolora o výsledku
hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
79/2020 schvaluje umístění sídla podnikání v budově obecního úřadu (č.p. 90) nájemkyni obecního
bytu v budově obecního úřadu, která zde má registrované trvalé bydliště.
80/2020 1. schvaluje vynaložení finančních prostředků pro částečnou výstavbu VO – Etapa 2 do výše
450 000 Kč vč. DPH pro kalendářní rok 2020.
2. schvaluje společnost TFnet s.r.o., IČ: 254 71 996, se sídlem Masarykova 203, 468 22
Železný Brod jako zhotovitele Etapy 2 výstavby veřejného osvětlení.
81/2020 schvaluje uhrazení poplatku na likvidaci komunálního odpadu místním spolkům pro tento
kalendářní rok.
82/2020 1. schvaluje záměr pronájmu obecních nebytových prostor v suterénu obecní
budovy č.p. 100.
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor s Eva Halamová, IČ: 0634 9480
se sídlem Radčice 43 na období 1.7.2020 – 31.12.2020.
3. schvaluje nájemné ve výši 300 Kč /měsíc.
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83/2020 1. schvaluje zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Achát,
IČ: 27011721, se sídlem Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice.
2. schvaluje zapojit do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027.

Starostka:
Vyvěšeno: 12. července 2020
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