28. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27. srpna 2021

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Vojtěch Halama
5. Bc. Aneta Kvapilová-omluvena
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení
o přestupcích.
5. Schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů.
6. Odměna a náplň práce místostarostky.
7. Různé
8. Diskuze

1) Zahájení
28. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:35. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem, zastupitel V.Halama doplnil program o další
bod, a to Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.100.
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Upravený program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení
o přestupcích.
5. Schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů.
6. Odměna a náplň práce místostarostky.
7. Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p.100.
8. Různé
9. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program jednání v upraveném znění.
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.21/2021 bylo schváleno

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jolana Ondráčková a V. Halama, zapisovatelkou byla určena
místostarostka.

4) Schválení Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o
přestupcích.
Obec Radčice má Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích uzavřenou s městem Železný Brod, kdy cena
1000,-Kč za každý přestupkový případ zůstává již 11 let stejná. Vzhledem k tomu, že náklady na řízení
stouply, dochází k upravení původní částky dodatkem ke stávající smlouvě.
Rada města Železný Brod schválila usnesením č. 118/43R/2021 ze dne 10.05.2021 uzavření Dodatku
č.1 k veřejnoprávním smlouvám o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích, jehož
předmětem je zvýšení původní ceny za každý oznámený přestupkový případ na 2000,-Kč.
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
řízení o přestupcích.
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

5) Schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů.
Technické služby města Železný Brod doručily ZO Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, dle
nového zákona 541/2020 o odpadech, který umožňuje uplatnit pro zákonem stanovené maximální
množství využitelných odpadů tzv. třídící slevu, tj. nárok na zahrnutí určitých typů odpadu (v případě
naší obce a této konkrétní Dohody se jedná o Objemný odpad) do dílčího základu poplatku za ukládání
odpadu, který je stanoven ve výši 500,-Kč/tuna odpadu.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
4 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

6) Odměna a náplň práce místostarostky
Starostka po letošních jednání finančního a kontrolního výboru a po absolvovaném hloubkovém
dálkově řízeném auditu Libereckého o kraje, zahájila jednání s místostarostkou obce o úpravách a
přeskupení obecní agendy. Do diskuze byla přizvána i účetní obce. Obec Radčice vzhledem ke své
velikosti zatím nevyužívá ke zpracování agendy zaměstnance tak jak je modelově nastaveno v okolních
obcích. Všechny pracovní vztahy jsou řízeny formou dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr
vč. výkonu vyplývající ze zvolené funkce ZO. Jako obec I. stupně sice nejsme obcí s rozšířenou
působností ani obcí s pověřeným obecním úřadem, i pro nás platí agenda v oblasti hospodaření ve
smyslu pokynů k finančnímu vypořádání a zpracování podkladů pro státní závěrečný účet, přehledy o
peněžních tocích, využívání majetku obce účelně v souladu se strategií a v souladu s jejími zájmy a
úkoly spadající do naší vymezené působnosti, agenda v oblasti dopravy, přestupků, životního
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prostředí, infrastruktury, oblasti obecné činnosti administrativní a právních předpisů. Ve své strategii
se dále ZO zavázalo k podpoře společenského života v obci a rozvoje obecní infrastruktury.
Zastupitelstvo obce je vzhledem ke svému rozpočtu neuvolněné. Jedná se tedy o práci mimo pracovní
dobu jednotlivců, či ve volném čase. Obecní agenda každoročně narůstá.
Modelově je tedy potřeba nastavit změnu, která bude i pro naši obec efektivnější a umožní
odpracovávat nejen řízení obecní agendy, ale také agendu přímo související s rozvojem obce.
V rámci aktuálního složení zastupitelstva došlo ke změnám, kdy postupně, jak starostka, tak
místostarostka se vrátily do pracovního poměru ke svému zaměstnavateli. Začaly tak vykonávat své
běžné civilní zaměstnání. Situace, kdy je běžná agenda obce řešena v pozdních večerních hodinách a
tlak na dodržování jednotlivých termínů narůstá. Ostatní členové zastupitelstva jsou taktéž využívání
k posunu dílčích projektů, nicméně řešení není dlouhodobé a komplexní. Místostarostka seznámila ZO
s možností si prozatím úvazek u svého zaměstnavatele ponechat zkrácený. Tímto získá kolem 20
hodin měsíčně k dispozici na obecní administrativu úřednického charakteru a ke kompletaci
jednotlivých usnesení z předchozího období. Tato se týkají projektu smluv na místním hřbitově,
aktivaci kamerového systému, aktivaci webových stránek dle nové legislativy apod. Starostka
navrhuje navýšení stávající odměny místostarostky nově na 11 500,-Kč hrubého.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit navýšení odměny místostarostky na 11 500,-Kč hrubého.
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

7) Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory č.p.100
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 roku 2021,
zastupitelstvo nezná důvody proč žádosti nevyhovět.
Návrh usnesení.
ZO navrhuje prodloužit nájemní smlouvu na nebytové prostory v č.p 100
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.
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8) Diskuze
Další termín veřejného zasedaní zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce září.
9) Různé
1) ZO bere na vědomí Závaznou objednávku re-designu obecních webových stránek od firmy Antee
s.r.o
2) ZO bere na vědomí akci pořádanou spolkem Tělocvičnou jednotou Sokol Radčice dne 11.9.2021 –
Rozloučení s létem, kde je obec sponzorem divadelního představení.
3) ZO bere na vědomí stavební úpravy na pozemku par.č. 1872/1, které souvisejí s napojením na obecní
pozemkovou parclu par.č.2288/3 (ostatní komunikace). Změnila se zde terénní infrastruktura s přímou
souvislostí na provoz na této komunikaci. Při těchto pracech byl navíc fatálně poškozen strom, který
navazuje na přerostlé stromořadí, které je taktéž na hraně bezpečnosti provozu na komunikaci. Dle
úkonů úřadů, obec bude postupovat dále v součinnosti s právním zastoupením. Obec koná z hlediska
bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ohrožení na životě, prokazatelnému ohrožení okolních
nemovitostí a v součinnosti se žádostí majitelů okolních nemovitostí. Na parcele se navíc nachází
objekt, který je nelegálně obýván, nemá vyřešené odkanalizování, nemá přiděleno číslo evidenční, ani
popisné, produkuje splaškový odpad. Obec agendu předala odborným úřadům (stavební,
vodohospodářský, životní inspekce, objednáno arboristické posouzení). Cílem ZO je maximálně
podpořit občany, aby obec byla bezpečným místem k životu.

3. září 2021 zapsala: Barbora Skrbková.

Ověřovatelé:

Ing.Jolana Ondráčková
Mgr. Dagmar Havlová

Vojtěch Halama
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28. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 27.srpna 2021

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

21/2021 schvaluje program jednání v upraveném znění.
22/2021 schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
řízení o přestupcích.
23/2021 schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů.
24/2021 schvaluje navýšení odměny místostarostky na 11 500 Kč hrubého.
25/2021 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory č.p. 100.

Starostka:
Vyvěšeno: 4. září 2021
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