18. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27. srpna 2020

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Vojtěch Halama
4. Ing. Jolana Ondráčková
Omluven(a): Bc. Aneta Kvapilová
Zástupci veřejnosti: 1
Navržený program:

1.

Zahájení.

2.

Schválení program.

3.

Určení ověřovatelů zápisu.

4.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

5.

Záměr směny obecní parcely par.č. 2257 (ostatní plocha).

6.

Řád veřejného pohřebiště.

7.

Různé.

8.

Diskuze.

1) Zahájení
18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:45 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání ZO.

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 84/2020 bylo schváleno.

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

4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Z0 bylo potěšeno, že obci byla přidělena dotace. Starostka obdržela písemné potvrzení ze dne
14.7.2020, ve kterém Liberecký kraj oznamuje, že Zastupitelstvo LK usnesením 201/20/ZK rozhodlo o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK, Programu č. 2.1. – Program obnovy venkova na
projekt s názvem „Výstavba veřejného osvětlení – Etapa 2“ ve výši 322 500 Kč. Starostka obdržela dvě
vyhotovení smlouvy č. OLP/2097/2020 o poskytnutí účelové dotace. Jakmile smlouvy budou
podepsány, na obecní účet bude poskytnuta záloha dotace ve výši 90%. Zbytek dotace bude převeden
po předložení a kontrole úplného závěrečného vyúčtování. Spolu s podepsanými smlouvami si LK žádá
další dokumenty. ZO bylo se zněním smlouvy seznámeno.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit podpis Smlouvy č. OLP/2097/2020 o poskytnutí účelové dotace Dotačního fondu
LK, Programu č. 2.1. – Program obnovy venkova na projekt s názvem „Výstavba veřejného osvětlení –
Etapa 2“

4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 85/2020 bylo schváleno.
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5) Záměr směny obecní parcely par.č. 2257 (ostatní plocha).

ZO bylo již v minulosti seznámeno s možnou žádostí o směnu této obecní pozemkové parcely, která
není účelově využívána a v podstatě znehodnocuje vedle stojící soukromou nemovitost (č.p. 28) a
zároveň neposkytuje žádnou další přidanou hodnotu pro propojení okolních parcel kromě toho, že je
to parcela v majetku obce. Starostka pozvala majitele k osobní přítomnosti na zasedání ZO, aby se
pobavili o možnostech, které navazují na předchozí diskuze. Cílem je směnit obecní parcelu tak, aby
sousední nemovitost získala kompaktní plochu a zcelila si pozemkové parcely a zároveň se našlo
vhodné řešení zpřístupnění do nedaleké nemovitosti č.p. 9, která nemá historicky zajištěn přístup
z obecní komunikace (par.č. 2256). Majitel do nemovitosti zajíždí po nevyznačené ploše soukromého
pozemku. Majitel nemovitosti par.č. 149 (č.p. 28) představit ZO geometrický plán pro rozdělení
pozemků s výkazovým přehledem stavu dosavadního a budoucího nového stavu, který bude zanesen
do katastru nemovitostí.
Cílem je směnit obecní pozemkovou parcelu č.p. 2557 o výměře 65 m2 s nově vznikající parcelou
par.č. 1323/3, která zatím není v katastru nemovitostí zanesena, ale bude poměrově oddělena ze
stávající pozemkové parcely par. č. 1323/1. ZO počká na zanesení parcely, její výměry a nového
majitele do katastru nemovitostí. Nově vzniklá parcela, která by se měla stát majetkem obce směnou,
umožní propojení k pozemkům nedaleké nemovitosti par.č. 138 (č.p. 9) z obecní komunikace.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit záměr směny obecní pozemkové parcely par.č. 2257.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 86/2020 bylo schváleno.

6) Řád veřejného pohřebiště
ZO bylo seznámeno s povinností změnit řád veřejného pohřebiště k 1. září 2020, který musí být
uveden do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti zákona č. 193/2017 Sb. Místostarostka zaslala návrh nového znění tohoto řádu na Liberecký
kraj. Procesně je však potřeba ještě doložit aktuální hydrogeologický posudek a nechat vypracovat
stanovisko k době tlení, které zpracovává jablonecké pracoviště Krajské hygienické stanice Liberec. ZO
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bere aktivitu na vědomí a navržený řád, se kterým bylo ZO seznámeno, schvaluje. Tento starostka
vyvěsí, jakmile obdrží zmíněné posudky.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit Řád veřejného pohřebiště 2020.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 87/2020 bylo schváleno.

7) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Informace k probíhající rekonstrukci krajské silnice vedoucí obcí, která v obci bude zahájena
28.8. 020

2)

Akci Pálení čarodějnice dne 29.8.

3)

Informace ke zvýšenému výskytu koček v obci.

4)

Plánování druhého ročníku Bylinkového semináře pro veřejnost (říjen).

5)

Informace k nadcházejícím krajským volbám.

6)

Setkání starostů ORP Železný Brod s hejtmanem Martinem Půtou v Železném Brodě dne 28.8.

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

6. září 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Ing. Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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18. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27. srpna 2020

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

84/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva.
85/2020 schvaluje podpis Smlouvy č. OLP/2097/2020 o poskytnutí účelové dotace Dotačního fondu
LK, Programu č. 2.1. – Program obnovy venkova na projekt s názvem „Výstavba veřejného
osvětlení – Etapa 2“.
86/2020 schvaluje záměr směny obecní pozemkové parcely par.č. 2257.
87/2020 schvaluje Řád veřejného pohřebiště 2020.

Starostka:

Vyvěšeno: 6. září 2020
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