33. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 18. března 2022

ZÁPIS
Přítomni:
1.
Mgr. Dagmar Havlová
2.
Ing. Jolana Ondráčková
3.
Bc. Aneta Kvapilová
Omluveni:
4.
Barbora Skrbková
5.
Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Hasičský dopravní automobil (DA)
5. Různé
6. Diskuze

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

2) Schválení programu
Zastupitelstvo bylo seznámeno s navrženým programem
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program v navrženém znění
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno

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

4) Hasičský dopravní automobil (DA)
ZO se týden před konáním tohoto zasedání sešlo na pracovní poradě se zástupci JSDH k rozšířené
diskuzi ohledně specifikací a konfigurace hasičského dopravního automobilu. Jelikož obec byla úspěšná
v prvním kole účelové investiční dotace, je potřeba správně zdůvodnit žádanou technickou specifikaci
automobilu do dalšího kola dotačního řízení. ZO diskutovalo návrhy potřebných parametrů vč.
cenových hladin pro jednotlivé typy automobilů. Zástupce jednotky a zastupitel obce jeli na exkurzi
k jiné jednotce k osobnímu setkání a zhlédnutí nového typu DA. Jelikož aktuální růst cen ovlivňuje i
výslednou hodnotu DA, ZO se rozhodlo projednat uvolnění výše finančních prostředků ze svého
rozpočtu. Dotační řízení se týká příspěvků MMR a Libereckého kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje uvolnit finanční prostředky v celkové výši nepřesahující 700 tis Kč ze
svého rozpočtu.
3 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno.

9) Různé
ZO bere na vědomí pokračující práce kácení stromořadí podél krajské komunikace III/2884 směrem
do Loužnice. Starostka informuje, že pařezy budou odfrézovány do letní sezóny. Náhradní výsadba se
bude soutěžit v druhé polovině kalendářního roku. Tato výsadba je plánována na doplnění obecní
aleje směrem na Bučka a nad hřbitovem.
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10) Diskuze
Termín dalšího zastupitelstva bude určen v průběhu měsíce dubna.

27. března 2022 zapsala: Dagmar Havlová.

Ověřovatelé:

Ing.Jolana Ondráčková

Bc. Aneta Kvapilová
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33. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 18. března 2022

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

11/2022 schvaluje program jednání v navrženém znění
12/2022 schvaluje uvolnit finanční prostředky v celkové výši nepřesahující 700 tis Kč ze svého
Rozpočtu k pořízení hasičského dopravního automobilu

Starostka:
Vyvěšeno: 28. března 2022
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