21. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 20. 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. Rozpočtové opatření 03/2020
5. Plán zimní údržby.
6. Finanční dar místním spolkům
7. Odměny zaměstnancům obce
8. Různé.
9. Diskuze.

1) Zahájení
21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 18:30 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
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2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a doplnila s místostarostou body týkající se
inventarizace majetku a písemné žádosti ke kácení.

Navržený program v upraveném znění.
1.

Zahájení.

2.

Schválení program.

3.

Určení ověřovatelů zápisu.

4.

Rozpočtové opatření 03/2020

5.

Plán zimní údržby.

6.

Finanční dar místním spolkům

7.

Odměny zaměstnancům obce

8.

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

9.

Inventarizace

10. Různé.
11. Diskuze.

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

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 96/2020 bylo schváleno.

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

4) Rozpočtové opatření 03/2020
Rozpočtová úprava 3/2020 bude přílohou 1 toho zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se navyšují příjmy o
282 250 Kč na celkových 3 087 350 Kč a navýšení výdajů o 309 743 Kč na celkových 3 087 350 Kč.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 97/2020 bylo schváleno.

5) Plán zimní údržby
Starostka informovala o jednání v uplynulém období s dodavatelem zimní údržby a s vedením obce
Jílové u Držkova. Obě tyto obce budou využívat stejného dodavatele. ZO tímto navazuje na diskuzi
z předchozího jednání ZO dne 5.11.2020 a další dílčí diskuze k tomuto tématu tak, aby byla zajištěna
funkční údržba obce v zimním období. Obec si vyžádala mít k dispozici nakladač v případě výskytu
většího množství sněhu, aby bylo možno odstranění z obecních prostor. Dodavatel bude v zimním
období zajišťovat kontinuální monitoring stavu komunikací, tak aby byl schopen reagovat včas a
navrhnout obci řešení v případě výskytu náledí. I nadále však platí, že v obci se pouze pluhuje.
Sjednaná cena za dílo bude rozdělena na paušální denní částku, tzv. pohotovost ve stanoveném
zimním období a skutečnou hodinovou sazbu zimní údržby. Paušální částka bude aplikována pouze
tehdy, když nebude probíhat skutečná zimní údržba. Zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost obce
do 7:30 hodin, pokud to sněhové a technické podmínky dovolí a součástí dohodnuté fakturace bude
protokol zachycující rozsah provedené zimní údržby za uplynulé období.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit uzavření upraveného znění Smlouvy o dílo s DM Bagry, IČ:72558236, se sídlem
Plavy 152, 468 46 s platností od 1.12.2020.
2. ZO schvaluje paušální částku 200,- Kč/den v zimní sezóně, sazbu traktoru: 700,- Kč/hodina, sazbu
nakladače 650,- Kč hodina. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 98/2020 bylo schváleno.
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6) Finanční dar místním spolkům
ZO prodiskutovalo každoroční finanční dary místním spolkům pro další kalendářní rok. Přestože
letošní rok byl ovlivněn epidemiologickou situací, spolky činnost vykazovaly, pokud situace dovolila.
Mnozí situace využili k úpravám, úklidu a přípravě na znovuotevření. ZO i nadále potvrzuj zájem
činnost spolků podporovat. Částka zůstane zachována.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč
Tělovýchovné jednotě Sokol Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90,
zastoupené Ing. Jiřím Kozlovským.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
2. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč
Tělocvičné jednotě Sokol Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80,
zastoupené Petrem Iwaniukem.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
3. Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč Spolku
dobrovolných hasičů (SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem
Kurfirstem.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 99/2020 bylo schváleno.

7) Odměny zaměstnancům obce
ZO druhým rokem konstatuje, že si váží všech, kdo s obcí spolupracují. ZO se rozhodlo opět ocenit
spolupráci s jednotlivci, kteří zajišťují údržbu obce v oblasti veřejného osvětlení, správy hřbitova a
veřejné zeleně a péči o odpadové hospodářství obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit jednorázové odměny pracovníkům údržby obce následovně:
1. správa veřejného osvětlení - odborná celoroční spolupráce, drobné opravy VO vč. elektriky
v obecních budovách, nákup materiálu, ...........................3 000 Kč
2. správa hřbitova a údržba obecní zeleně............................3 000 Kč
3. správa stanoviště pro komunální a tříděný odpad............3 000 Kč

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 100/2020 bylo schváleno.

8) Žádost o povolení kácení dřevin mimo les
ZO bere na vědomí Žádost o povolení kácení dřevin mimo les. Jedná se o stromořadí mezi obcí
Radčice a Loužnice. Žádost zaslala Krajská správa silnic Libereckého kraje. Důvodem je špatný
zdravotní stav většiny stromů (suché, uhnilé) a prokazatelné poškozování krajské komunikace. ZO
souhlasí s nutností tyto stromy pokácet. Starostka tento stav nechávala na vlastní iniciativou
konzultovat s arboristou již v roce 2018, od kterého má vypracovanou zprávu s nálezy k těmto
stromům. S pokácením souhlasí i obec Loužnice, kam spadá několik kusů v rámci výměr katastrálních
území. ZO navrhuje žádat náhradní výsadbu k zachování krajinného rázu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit pokácení dřevin rostoucích mimo les podél krajské komunikace
2884 mezi obcí Radčice a Loužnice ve vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 101/2020 bylo schváleno.

9) Zahájení inventarizace
ZO bere na vědomí zahájení inventarizace obecního majetku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zahájení inventarizace obecního majetku.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 102/2020 bylo schváleno.

10) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Informace k probíhající rekonstrukci krajské silnice, účast starostky na kontrolních dnech,

změny v projektové dokumentaci, návrhy dopravního značení. ZO bere na vědomí chystané
odstranění řady vzrostlých stromů podél krajské komunikace 2884 s přesahem do stavby Krajské
správy silnic Libereckého kraje v KÚ Radčice a možné dočasné omezení dopravy. Součástí výstavby
a zemních prací byl významný zásah do kořenových balů stromů při rozšiřování krajské
komunikace do vzrostlého porostu. Obec přijala dvě stížnosti občanů při průběhu zemních prací
bagrem, situace byla nafocena. Starostka vzniklou situace diskutovala na revizním dni vč. Odboru
životního prostředí v Železném Brodě o možném postupu s rizikem případného pádu stromů.
Kořenové baly byly dočasně pouze zasypány zeminou. Starostka se zabývala opakovanou stížností
na vzniklý stav nebezpeční a urgovala krajskou správu, aby zajistila odstranění jako součást
probíhající rekonstrukce silnice. Organizace prací je v kompetenci celého projektu rekonstrukce
silnice.
2)

Připravu adventní výzdoby v obci.

11) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude v průběhu měsíce prosince.
29. listopadu 2020 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Barbora Skrbková

Bc. Aneta Kvapilová
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21. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 20. listopadu 2020

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

96/2020 schvaluje program jednání zastupitelstva v upraveném znění.
97/2020 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se navyšují příjmy o 282 250 Kč na
celkových 3 087 350 Kč a navýšení výdajů o 309 743 Kč na celkových 3 087 350 Kč.
98/2020 1. schvaluje uzavření upraveného znění Smlouvy o dílo s DM Bagry, IČ:72558236, se sídlem
Plavy 152, 468 46 s platností od 1.12.2020.
2. schvaluje paušální částku 200,- Kč/den v zimní sezóně, sazbu traktoru: 700,- Kč/hodina,
sazbu nakladače 650,- Kč hodina. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
99/2020 1. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol
Radčice (TJ Sokol Radčice), IČ: 163 894 09, sídlem Radčice 90, zastoupené Ing. Jiřím
Kozlovským
2. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol
Radčice (T.J. Sokol Radčice), IČ: 60253291, se sídlem Radčice 80, zastoupené Petrem
Iwaniukem
3. schvaluje příspěvek na činnost v roce 2021 ve výši 15 000 Kč Spolku dobrovolných hasičů
(SDH Radčice), IČ: 64668185, se sídlem Radčice 90, zastoupeným Františkem Kurfirstem
100/2020 schvaluje jednorázové odměny pracovníkům údržby obce následovně:

1. správa veřejného osvětlení - odborná celoroční spolupráce, drobné opravy VO vč.
elektriky v obecních budovách, nákup materiálu, .........................................3 000 Kč
2. práva hřbitova a údržba obecní zeleně.......................................................3 000 Kč
3. správa stanoviště pro komunální a tříděný odpad.....................................3 000 Kč
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101/2020 schvaluje pokácení dřevin rostoucích mimo les podél krajské komunikace 2884 mezi obcí
Radčice a Loužnice ve vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje. Důvodem je špatný
stav stromů a poškozování krajské silnice.
102/2020 schvaluje zahájení inventarizace obecního majetku.

Starostka:

Vyvěšeno: 30. listopadu 2020
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