20. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 5. listopadu 2020

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Vojtěch Halama
4. Ing. Jolana Ondráčková
5. Bc. Aneta Kvapilová
Omluven(a):
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:

1.

Zahájení.

2.

Schválení program.

3.

Určení ověřovatelů zápisu.

4.

Smlouva o spolupráci při poskytování sociálních služeb.

5.

Obecně závazná vyhláška – poplatek ze psů.

6.

Zimní údržba.

7.

Různé.

8.

Diskuze.

1) Zahájení
20. 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.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 92/2020 bylo schváleno.

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

4) Smlouva o spolupráci při poskytování sociálních služeb
Starostka v předstihu zaslala ZO k prostudování. Důvodem je občasná, ale několik měsíců trvající
podpora místní rodiny ze strany starostky a místostarostky ohledně dodržování docházky k lékaři,
dozor člena domácnosti, kdy druhý je hospitalizován, výpomoc s odnosem odpadů, propojení se se
sociální službou Železného Brodu ohledně možnosti poskytování péče, zajištění dovozu obědů, atd.
Cílem zasmluvnění je, že poskytovatel se zavazuje zabezpečovat pro občany obce v souladu s touto
smlouvou pečovatelskou službu dle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sociální služby“). Obec Radčice tak bude zajišťovat
sociální služby v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákonem o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zároveň obec Radčice může poskytovatele požádat o podporu při řešení sociální problematiky či
cílené poradenství při řešení mimořádných sociálních situací. Obec poskytne poskytovateli potřebnou
součinnost pro výkon jeho činností dle této smlouvy. Informuje zejména své občany o možnostech
využití sociálních služeb poskytovatele. Obec může navrhnout občany, jimž je třeba služby
poskytnout, a spolupracovat na vstupním kontaktu s občany obce, kteří služby potřebují zajistit.
Z demografického hlediska (současná věková struktura občanů) lze konstatovat, že obec může
identifikovat jednotlivce, kteří budou z nezbytného důvodu tuto pomoc potřebovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit Smlouvu o spolupráci s Městem Železný Brod, náměstí 3. května
1, 468 22 Železný Brod, IČO: 00262633, jako s poskytovatelem sociálních služeb.
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5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 93/2020 bylo schváleno.

5) Obecně závazná vyhláška (OZV)– poplatek ze psů

Místostarostka seznámila ZO s legislativními požadavky, které Ministerstvo vnitra (MV) žádá
k doplnění této vyhlášky. 1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou je dotčen obsah obecně závazných vyhlášek upravujících
místní poplatky. Dle metodického dozoru MV, OZV obce Radčice musí být novelizována. ZO vyhlášku
novelizuje, výši místního poplatku však měnit nebude.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku 3/2020 o místním poplatku ze psů, která ruší znění
závazné vyhlášky 1/2014.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 94/2020 bylo schváleno.

6) Zimní údržba
Obec Radčice má zasmluvněnou zimní údržbu Smlouvou o dílo se společností DM Bagry. ZO
konstatuje, že spolupráce, která trvá od roku 2018 byla vždy v pořádku, dílo bylo dodáváno kvalitně a
z obecného hlediska bez výhrad. Zastupitelstvo obce se shoduje, že primárním cílem není vzájemnou
spolupráci rušit. Společnost DM Bagry pro následující zimní sezónu navrhla úpravu smlouvy, kdy
k současné hodinové sazbě zimní údržby chce zohlednit i paušální částku ve výši 500/kč den. Tato
částka zohledňuje pracovní pohotovost/připravenost k výkonu, vč. nachystané techniky ve dnech, kdy
není vyžadována žádná údržba (výjezd techniky) v hodinové sazbě. Starostka seznámila ZO
v předstihu o návrhu. Nabídkou se zabýval i finanční výbor obce. Tento dodal starostce písemné
vyjádření nesouhlasu k zasmluvnění takovéto částky vzhledem k velikosti obce a výši rozpočtu. ZO se
tímto bodem zabývalo důkladně vč. obecného průzkumu na internetu. Navázalo i na předchozí
jednání starostky s okolními starosty (nastavení služeb zimní údržby, vč. cen). Starostka jednala se
starostou obce Jílové u Držkova o možnostech vzájemné spolupráce ohledně stejného dodavatele
zimní údržby (telefonická jednání, osobní schůzka za přítomnosti starostů obou obcí a dodavatele
zimní údržby). ZO souhlasí, že cenu je potřeba výrazně snížit, trend držení pohotovosti se nicméně
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v praxi vyskytuje. ZO zároveň přihlíží k možnostem obce, odkud tento servis může získat (dojezdová
vzdálenost a vybavení jiných poskytovatelů, kvalita služeb, komunikace, atd).
ZO navrhuje dále o ceně jednat a svolat jednání ZO na nejbližší možný termín.

Návrh usnesení:
ZO neschvaluje zavedení pohotovostního paušálu zimní údržby ve výši 500 Kč/den.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 95/2020 bylo schváleno.

7) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Informace k probíhající rekonstrukci krajské silnice, účast starostky na kontrolních dnech,
změny v projektové dokumentaci, návrhy dopravního značení.

2)

Přípravu knihy Jablonecko z nebe (www.cbs-cesko.cz). Obec Radčice si v rámci propagace
objednalo základní balíček knih, kde bude i drobný vstup o naší obci vč. několika fotografií.
Tyto knihy budou sloužit jako dárkové předměty, drobné dárky pro naše jubilanty. Obec
nabídne možnost k odkupu občanům za zvýhodněnou cenu.

8) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude 20.11. od 17:00 hodin. Po ukončení jednání ZO
bude dále pokračovat schůzka ohledně rozpočtu na další kalendářní rok.

15. listopadu 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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20. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 5. listopadu 2020

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

92/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva.
93/2020 schvaluje Smlouvu o spolupráci s Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, IČO: 00262633 jako s poskytovatelem sociálních služeb.
94/2020 schvaluje obecně závaznou vyhlášku 3/2020 o místním poplatku ze psů, která ruší znění
závazné vyhlášky 1/2014.
95/2020 neschvaluje zavedení pohotovostního paušálu zimní údržby ve výši 500 Kč/den.

Starostka:

Vyvěšeno: 15. listopadu 2020
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