25. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 9.dubna 2021

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama
5. Bc. Aneta Šmídová
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Dotační titul na dopravní auto pro hasičskou jednotku.
5. Žádost o souhlas s terénními úpravami č.p.1540/03
6. Diskuze
7. Různé

1) Zahájení
25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:45. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a doplnila program o bod týkající se hodinové
sazby pro zaměstnance obce. Zastupitel Vojtěch Halama doplnil ze své agendy (požární ochrana obceobecní jednotka) další tři body a dále doručil žádost o prodloužení nájmu v nebytových prostorech
v budově č.p. 100.
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Upravený program :
1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Schválení cenové nabídky na Sirénový přijímač DSP T9.
5. Schválení nového Řádu ohlašovny požáru.
6. Schválení nového Požárního řádu obce.
7. Dotační titul na dopravní automobil pro hasičskou jednotku.
8. Žádost o souhlas s terénními úpravami č.p. 1540/03
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy skladovacích prostor budova č.p. 100.
10. Schválení zvýšení hodinové sazby pro zaměstnance obce.
11. Diskuze
12. Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání v upraveném znění.
5 pro,0 proti,0 zdržel se
Usnesení č.07/2021 bylo schváleno

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byly určeny Jolana Ondráčková a Dagmar Havlová, zapisovatelkou byla určena
místostarostka.

4) Schválení cenové nabídky na Sirénový přijímač DSP T9
Na jednání zastupitelstva konaného dne 26.února 2021, byl zastupitel V.Halama požádán o další
konání a zjištění možností využití dotačních programů Dotačního fondu Libereckého kraje- Oblast
podpory požární ochrany. Vzhledem k nedostatečnému vybavení členů požární jednotky jsou
zjišťovány všechny možnosti, jak tento stav napravit. Při zjišťování využití možnosti těchto dotačních
programů bylo zjištěno, že stávající způsob varování obyvatel při nebezpečí ( siréna na budově č.p.
100) a hlavně způsob její aktivace v případě potřeby varovného signálu, je nedostačující a je
překážkou při získání možné dotace na nákup potřebného vybavení pro hasičskou jednotku obce
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Radčice. Zastupitelstvo bylo tedy na dnešním zasedání seznámeno se skutečností, že podmínkou
většiny dotačních titulů, které se zabývají oblastí podpory požární ochrany, je aktivní koncový prvek
jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a jeho propojenost s Krajským operačním
střediskem HZS Libereckého kraje.
Zastupitelstvu obce Radčice byla předložena nabídka od firmy Technologie 2000 na sirénový přijímač
DSP T9 včetně montáže v ceně 34 485,-kč . Realizací těchto zakázek se zabývá pouze malé množství
firem, a tak je využití firmy sídlící v Jablonci nad Nisou hospodárným řešením. Teprve na základě
pořízení tohoto bezpečnostního prvku, má obec možnost získání případných dotací v tomto sektoru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit cenovou nabídku na Sirénový přijímač DSP T9 od firmy
Technologie 2000 spol. s r.o. v celkové hodnotě včetně montáže 34 485,-Kč.
5 pro; 0 proti,0 zdržel se
Usnesení č. 08/2021 bylo schváleno.

5) Schválení Řádu ohlašovny požáru
V rámci revitalizace agendy obecní hasičské jednotky a její přípravy na krajský audit byl zastupitelem
V. Halamou předložen ke schválení Řád ohlašovny požáru.
Viz. Příloha č.1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválení Řádu ohlašovny požáru
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 09/2021 bylo schváleno.

6) Schválení nového Požárního řádu obce Radčice
V rámci revitalizace agendy obecní hasičské jednotky a její přípravy na krajský audit byl zastupitelem
V. Halamou předložen nový Požární řád obce Radčice , kterým se automaticky ruší předchozí Požární
řád obce z roku 1998, nový požární řád je schválen jako Obecně závazná vyhláška 01/2021
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Viz.příloha č.2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválení Požárního řádu obce
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno

7) Dotační titul na dopravní auto pro hasičskou jednotku
V rámci potřeby aktivního řešení nového automobilu pro hasičskou jednotku byla starostka obce
spolu se zastupitel V. Halamou požádáni o znovu podání žádosti na účelovou investiční dotaci
z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
s názvem výzvy JSDH-V2-2022 – Pořízení nového dopravního automobilu.
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit podání žádosti na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
Radčice.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno
8) Žádost o souhlas s terénními úpravami č.p.1540/03
Dne 31.03.2021 obdržel Obecní úřad Radčice žádost o souhlas s vyrovnáním terénu na parcele p. č.
1540/03, které by umožnilo instalaci trampolíny na této obecní parcele, jež je v užívání nájemci
v obecní budově č. p.90, zastupitelstvo neshledalo žádné důvody, proč žádosti nevyhovět.
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit žádost o souhlas s terénními úpravami č. p. 1540/03.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.12/2021 bylo schváleno
9) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy skladovacích prostor
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Na zasedání zastupitelstva byla doručena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na skladovací
nebytové prostory v č.p.100, nájemní smlouva by měla být prodloužena do konce měsíce července
2021, zastupitelstvo nezná důvody proč žádosti nevyhovět.
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.13/2021 bylo schváleno
10.Zvýšení hodinové sazby pro zaměstnance obce
Starostka obce navrhuje zvýšení základní hodinové sazby pro zaměstnance pracující pro obec na
základě dohod z dosavadních 90,-Kč/hod. na 100,-Kč/hod.
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zvýšení hodinové sazby na 100,-Kč/hod.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno
11.Diskuze
Další termín veřejného zasedání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce května.

12.Různé

ZO: bere na vědomí
1)

Podepsání smluv mezi obcí a jednotlivými členy jednotky SDH, jedná se o Dohody o členství
v jednotce, vše probíhá v rámci revitalizace a kontroly agendy jednotky SDH.

2)

Potvrzenou a zapsanou změnu velitele jednotky SDH.

3)

Rozvoz obrusu na zatížená, propadající se místa v rámci k.ú. obce Radčice

17. dubna 2021 zapsala: Barbora Skrbková
Ověřovatelé :
Ing .Jolana Ondráčková

Mgr.Dagmar Havlová
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25. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 9.dubna 2021

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

07/2021 schvaluje program jednání zastupitelstva v jeho upraveném znění.
08/2021 schvaluje cenovou nabídku na sirénový přijímač DSP T9.
09/2021 schvaluje Řád ohlašovny požáru.
10/2021 schvaluje Požární řád obce.
11/2021 schvaluje podání žádosti na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Radčice z
programu MV-GŘ HZS ČR – JSDH-V2-2022.
12/2021 schvaluje žádost o souhlas s terénními úpravami č.p. 1540/03.
13/2021 schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na skladovací prostory v č.p.100.
14/2021 schvaluje zvýšení hodinové sazby pro zaměstnance obce.

Starostka:
Vyvěšeno: 18.dubna 2021
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