34. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. května 2022

ZÁPIS
Přítomni:
1.
Mgr. Dagmar Havlová
2.
Barbora Skrbková
3.
Ing. Jolana Ondráčková
4.
Bc. Aneta Kvapilová
5.
Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Údržba obce
5. Rozpočtové opatření
6. Prodloužení nájmu nebytových prostor
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva
8. Nabídka zpracování světelně technického návrhu
9. Různé
10. Diskuze

1) Zahájení
34. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:30. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Schválení programu
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s navrženým programem, zastupitel V.Halama doplnil navržený
program o další bod, následně místostarostka doplnila o bod zahrnující žádost doručenou předešlého
dne na úřední hodiny.

Navržený program :

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Údržba obce
5. Rozpočtové opatření
6. Prodloužení nájmu nebytových prostor
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva
8. Nabídka zpracování světelně technického návrhu
9. Dotace jednotkám PO obcí k programu MV
10. Nájemní byty č.p.90 - ochrana majetku
11. Různé
12.Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit program v rozšířeném znění.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Dagmar Havlová a Vojtěch Halama, zapisovatelkou byla určena
místostarostka.

4) Údržba obce
Již delší dobu probíhá v okruhu zastupitelů obce diskuze ohledně efektivnější údržby obecní zeleně.
V minulém roce se zastupitelé několikrát setkali se zpětnou vazbou, především v prostoru hřbitova,
jak údržbu zefektivnit. V minulém roce bylo problematické pro tuto údržbu sehnat pracovníka,
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zastupitelé obce stále preferují pracovníka, který je zároveň i obyvatelem obce. Je nutno pracovat se
skutečností, že většina zde žijících lidí dojíždí denně do zaměstnání a následně věnují čas údržbě
vlastní nemovitosti a dalších pozemků, nalézt proto někoho, kdo si k tomuto množství povinností
přibere ještě periodicky se opakující údržbu obecní zeleně není jednoduché.
Údržba obecní zeleně byla proto nejprve nabídnuta Spolku dobrovolných hasičů obce Radčice.
SDH

této

spolupráce

nemá

zájem

využít,

starostka

proto

opakovaně

prodiskutovala

znovuzasmluvnění předchozího zaměstnance, který obecní pozemky udržoval v minulé sezóně.
V rámci celkového zkvalitnění spolupráce zajistí zastupitelstvo předání požadavků na údržbu, včetně
mapek a časového doporučení údržby.
Jako další úpravu v oblasti údržby obecní zeleně, navrhla starostka zvýšení hodinové odměny na
130Kč/hod.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit pana (xxxx) jako pracovníka pro údržbu obecní zeleně.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení :

ZO navrhuje schválit novou hodinovou sazbu pro údržbáře obecní zeleně a to 130Kč/hod.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení č. 15 /2022 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s letošní první úpravou rozpočtu 2022/1, proti kterému nebyly
vzneseny námitky. Rozpočtové opatření je přílohou č.1 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit rozpočtové opatření č..2022/1
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5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.

6) Prodloužení nájmu nebytových prostor
ZO obdrželo žádost na prodloužení možnosti uskladnění materiálu v obecních nebytových
prostorách, prodloužení je žádáno do konce roku 2022. ZO nemá důvod žádosti pana L. Vebera
nevyhovět.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit prodloužení pronájmu v nebytových prostorách do 31.12.2022
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno.

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva.
Vzhledem k blížícím se letošním volbám do zastupitelstev obcí a měst je povinností ZO nahlásit
s předstihem počet členů budoucího zvoleného zastupitelstva. V rámci naší obce se tak jedná o
zastupitelstvo 5ti nebo 7mi členné. Toto rozhodnutí má dopad i na tvorbu kandidátní listiny, kdy
počet kandidátů musí vždy o jednoho převyšovat počet členů budoucího zastupitelstva. S ohledem na
zkušenosti s tvorbou kandidátní listiny před minulými volbami se po diskuzi zastupitelé shodli na
stávajících pěti členech. Předpokladem je taktéž aktivní účast všech zastupitelů na pracovní agendě i
v období mezi jednotlivými ZO.
Návrh usnesení :
ZO navrhuje schválit 5 členů
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.
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8) Nabídka zpracování světelně technického návrhu
ZO prodiskutovalo nabídku firmy Electrosun s.r.o, s kterou dlouhodobě spolupracuje na rozšíření a
revitalizaci systému obecního veřejného osvětlení. Jedná se o mapování v terénu a dozjištění údajů
jako rozteče mezi světelnými místy, geometrie vozovky , odsazení světelných míst od vozovky atd.
Vznikne tak přehledová tabulka světelných míst, kde budou zaneseny údaje světelně technického
výpočtu, budou zatříděny jednotlivé komunikace do tříd osvětlení dle normy CEN/TR 13201-1 a
budou současně odhaleny úseky, kde není naplněna norma osvětlenosti.
Světelně technickým návrhem tak budou doplněny potřebné údaje, které nejsou předmětem
pasportu VO. Světelně technický návrh také zjednodušuje posouzení vhodnosti dotačního titulu a
orientačně určuje možnou výši dotace.
Vzhledem k tomu, že tento návrh koresponduje s celkově pojatým konceptem modernizace VO v obci
je zastupitelstvem přijat kladně. Cena Světelně technického návrhu daná v této nabídce je 30 673Kč.

Návrh usnesení :
ZO navrhuje schválit zpracování Světelně technického návrhu firmou Electrosun s.r.o
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno

9) Dotace jednotkám PO obcí k programu MV
Zastupitel Halama V. informoval zastupitelstvo o vyhlášení dotačního titulu Libereckého kraje na
pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Radčice. Dotace je vyhlášena pro obce,
kterým byla schválena dotace zároveň i z MV. Zároveň zastupitel Halama V. žádá o schválení podání
žádosti o dotaci a nutnost schválení dofinancování akce z vlastních zdrojů.

Návrh usnesení:

ZO navrhuje podání žádosti dotace Libereckého kraje na titul Dotace jednotkám PO obcí k programu
MV.
5

5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno
Návrh usnesení:
ZO se zavazuje k dofinancování akce z vlastních zdrojů.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.21/2022 bylo schváleno

10. Nájemní byty č.p.90- ochrana majetku
V rámci úředních hodin byla místostarostka upozorněna nájemnicí v č.p.90, kde obec Radčice
dlouhodobě pronajímá tři byty, že konkrétně vstupní dveře do jí pronajímaného bytu neodpovídají
normě exteriérových dveří, které jsou určeny jako hlavní dveře. Byla na tuto skutečnost upozorněna
v rámci sjednávání pojistění na domácnost. Současně tedy požádala, zda by tato skutečnost mohla
být napravena. Vzhledem k tomu, že při trestné činnosti vloupání a krádeže by mohla být poškozena
na majetku jak nájemnice, tak obec, bude tato nevyhovující situace napravena.
Místostarostka se také zavázala označit jednotlivé byty čísly pro snazší orientaci i v rámci
dokumentace a administrativy a dále se bude zabývat prověřením této situace i u ostatních
nájemních bytů obce.

Návrh usnesení:

ZO navrhuje koupi exteriérových dveří u nájemních bytů, kde je nevyhovující stav.
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č.22/2022 bylo schváleno
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11. Různé
ZO bere na vědomí nutnost oprav problematických míst na komunikacích v rámci obce a bude tuto
situaci monitorovat a řešit s ohledem na prioritní místa.
ZO bere na vědomí nutnost provedení instalace již schváleného kamerového systému u
kontejnerového stání.
ZO bylo informováno o náhradní výsadbě, jež proběhne v příštích 14 dnech.

12.Diskuze
Termín dalšího zasedání bude dohodnut v průběhu měsíce června.
13. května 2022 zapsala: Barbora Skrbková.

Ověřovatelé:

Mgr.Dagmar Havlová

Vojtěch Halama
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34. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 6. května 2022

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

13/2022 schvaluje program jednání v rozšířeném znění.
14/2022 schvaluje pana (xxx) jako pracovníka pro údržbu obecní zeleně.
15/2022 schvaluje zvýšení hodinové sazby pro údržbáře obecní zeleně na 130Kč/hod.
16/2022 schvaluje Rozpočtové opatření 2022/1
17/2022 schvaluje prodloužení nájmu v nebytových prostorách do 31.12.2022
18/2022 schvaluje 5 členů zastupitelstva
19/2022 schvaluje zpracování Světelně technického návrhu firmou Electrosun s.r.o
20/2022 schvaluje podání žádosti dotace Libereckého kraje na titul Dotace jednotkám PO obcí
k programu MV.

21/2022 schvaluje dofinancování akce z vlastních zdrojů.
22/2022 schvaluje koupi exteriérových dveří u nájemních bytů, kde je nevyhovující stav.
Starostka:
Vyvěšeno: 15. května 2022
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