24. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 26. února 2021

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. Severočeské komunální služby – dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů.
5. Různé.
6. Diskuze.

1) Zahájení
24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:50 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem. Zastupitel Vojtěch Halama doplnil bod ze své
agendy.
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Upravený program:
1. Zahájení.
2. Schválení program.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Severočeské komunální služby – dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů.
5. Dotační titul Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana. 1.1. Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje.
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. 04/2021 bylo schváleno.

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

4) Severočeské komunální služby – dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
Svozová společnost Severočeské komunální služby s.r.o. (SKS) informovala před koncem roku 2020 o
novém zákoně o odpadech, který významně mění legislativní normy v odpadovém hospodářství.
Tento byl parlamentem ČR dne 1.12.2020 schválen (a to i bez prováděcích vyhlášek) a k 1.1.2021
vstoupil v platnost a účinnost. Nový zákon o odpadech pod č. 541/2020 Sb. zavádí novou koncepci
stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato problematika se významně dotýká i
naší obce, neboť určitá část (u některých samospráv 100 %) komunálního odpadu, jehož původcem je
naše obec, je odstraňován uložením na skládku. V souvislosti s novou platnou legislativou SKS nabízí
administrativně zajistit (uplatnit) zákonnou slevu na vybrané komunální odpady.
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SKS nabízí uzavření dohody, kdy ceny se budou fakturovat jako doposud (poplatek 500 Kč/tuna), 1x za
čtvrtletí se bude vyhodnocovat, zda obec neztratila nárok na třídící slevu. Až obec vyčerpá slevu ztratí nárok na třídící slevu, tak jí za množství nad limit SKS dofakturuje příslušnou hodnotu, což bude
nad stanovený limit 0,2 tuny/občan/rok. Tato dofakturace bude 300 Kč/tuna. Tímto postupem je SKS
jsme schopna zajistit cenu za odstranění v nižší sazbě poplatku u produkovaných komunálních
odpadů v objemu 200 kg/občan/rok. Rozdíl poplatku (nový poplatek 800 Kč/tuny, ve slevě 500
Kč/tuna) je 300 Kč za tunu, při uplatnění slevy v souladu s novým zákonem to je 60 Kč/rok/občan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů
(včetně: seznam odpadů, plná moc, formulář uplatnění nároků) se společností Severočeské
komunální služby s.r.o, IČ: 62738542, sídlo: Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 05/2021 bylo schváleno.

5) Dotační titul Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrany.1.1. Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje.

Zastupitel Vojtěch Halama v rámci své agendy požární ochrany obce administrativně připravuje
obecní jednotku tak, aby splnila krajský audit. Zastupitel informoval o nedostatečném vybavení členů
jednotky. Tyto skutečnosti konzultuje s HZS Libereckého kraje, Územním odborem Jablonec nad
Nisou. Starostka zároveň informovala o vyhlášení dotačních programů Dotačního fondu Libereckého
kraje – Oblast podpory požární ochrana. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany LK. ZO konstatuje a
schvaluje využití tohoto dotačního programu pro nákup nových helem splňující požadované normy.

Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit účast Obce v dotačním programu Dotačního fondu Libereckého kraje – Oblast
podpory požární ochrana. Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje a zažádat o nákup
helem pro hasičskou jednotku.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 06/2020 bylo schváleno.
3

6) Různé
ZO bere na vědomí
1)

Průběh zimní údržby v obci.

2)

Přípravy pro jmenování nového velitele obecní požární jednotky.

3)

Stav očkování proti Covid-19 v libereckém kraji a stav množství vakcín našeho spádového
praktického lékaře.

7) Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na konec března.

8. března 2021 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:

Vojtěch Halama

Ing. Jolana Ondráčková
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23. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 29. ledna 2021

USNESENÍ

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

04/2021 schvaluje program jednání zastupitelstva v upraveném znění.
05/2021 schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů (včetně: seznam odpadů,
plná moc, formulář uplatnění nároků) se společností Severočeské komunální služby s.r.o,
IČ: 62738542, sídlo: Smetanova 4588/91, 46601 Jablonec nad Nisou.
06/2021 schvaluje účast Obce v dotačním programu Dotačního fondu Libereckého kraje – Oblast
podpory požární ochrana. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje a
zažádat o nákup helem pro hasičskou jednotku.

Starostka:

Vyvěšeno: 9. březen 2021
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