OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 5. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 26. 3. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
T. Němec, K. Olah
Omluveni: R. Mihulková
Program:
1. Výsledky hospodaření společnosti BYTY Radvanice s.r.o. za rok 2014.
Valná hromada společnosti.
2. Rozpočtové opatření obce Radvanice č. 1/2015.
3. Rozpočtové opatření obce Radvanice č. 2/2015.
4. Schválení pronajmout nebytové prostory v č. p. 173.
5. Různé.
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 8 pro)
1. Výsledky hospodaření společnosti BYTY Radvanice s.r.o. za rok 2014. Valná hromada
společnosti.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti
za rok 2014, kde příjmy jsou 5.082.432,82 Kč, výdaje jsou 5.065.148,34 Kč a výsledek
hospodaření je +17.284,48 Kč.
Zastupitelstvo obce Radvanice dále schvaluje finanční plán společnosti na rok 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o podrobné činnosti společnosti
(Hlasování: 8 pro)
2. Rozpočtové opatření obce Radvanice č. 1/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015, kde
příjmy a výdaje se zvyšují o 7.000,- Kč.
(Hlasování: 8 pro)
3. Rozpočtové opatření obce Radvanice č. 2/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 131.650,- Kč.
(Hlasování: 8 pro)
4. Schválení pronajmout nebytové prostory v č. p. 173.
Již dříve byly dodány 2 podnikatelské záměry. Zájemkyním byla sdělena cena pronájmu za
nebytové prostory, které jsou předmětem pronájmu. Hlasováno bylo o každém záměru zvlášť,
kde pořadí zájemkyň o pronájem bylo seřazeno podle data podání záměru.
1. Záměr pí. Sládkové Jany, bytem Radvanice 166
2. Záměr pí. Císařovské Gabriely, bytem Radvanice 174

(Hlasování: 8 pro)
(Hlasování: 8 proti)

Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout nebytové prostory pí. Sládkové Janě,
bytem Radvanice 166, jako prodejnu a sklad, popř. drobnou provozovnu za dohodnutou
celkovou cenu nájemného 1.000,- měsíčně s termínem pronájmu na dobu určitou do 31. 12.

2018. Cena pronájmu je bez ostatních služeb a smlouva bude sepsána se společností BYTY
Radvanice s.r.o.
5. Různé
Diskuse:
p. Lindauer – položen dotaz na bod „různé“ v programu jednání. Podle položeného dotazu se
v tomto bodě objevují skryté záležitosti k projednání. Odpovězeno bylo v tom směru, že není
potřeba nic skrývat, záležitosti prodeje majetku obce jsou vždy předem schváleny záměrem,
který je vyvěšen v zákonné lhůtě v úředních deskách obce. Bod různé není výjimkou i u
ostatních obcí. Do tohoto bodu jsou vkládány záležitosti, které nesnesou odkladu k projednání
a obecní zastupitelstvo je o nich předběžně informováno.
p. Lindauer – dotaz na odpověď na zaslané písemné upozornění zastupitelům obce.
Odpovězeno bylo, že na písemné upozornění zastupitelstvo obce odpoví rovněž písemně.
p. Takáč – konstatoval, že majitelé psů stále nedbají nutnosti odstranění psích výkalů po
venčení svých miláčků na veřejných prostranstvích. Tento problém je přetrvávající a je o
mentalitě jednotlivých majitelů psů. Snahou obce bude vyvěsit v obci sáčky na psí
exkrementy.
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
- získání lesního hospodáře vzhledem k hospodaření v obecních lesích
- uznání pojistné události vzhledem k poničení WC v č.p. 20 - prasklá přípojka vody
- projekt Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na „Veřejně prospěšné
práce“ v obci, od května bude sepsána nová smlouva pro umístění dlouhodobě
nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání
- usazení panelů pod kontejner u hřbitova
- instalace kompostérů za hřbitovem, informace o sběru bioodpadů z domácností ke
kompostování bude vyvěšena na kompostérech
- účast na schůzce s PČR - po personálním posílení obvodního oddělení bude zvýšena
kontrolní činnost v obci, byla přednesena zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného
pořádku obvodu TU, diskuze o problémech (měření rychlosti, bezpečnost, drogy, prevence).
- HZS - školení v oblasti krizového řízení při mimořádných událostech a krizových situacích,
seznámení s bezpečnostním systémem státu, analýza ohrožení území, plány činnosti obcí, IZS
a JSDH, činnost povodňových orgánů obce, v dubnu proběhne protipovodňovou komisí
prohlídka toků
- předělání a dodělání elektroinstalace OÚ - mírné omezení provozu
- účast v komisi pro výběr grantů z SOJH – z obce 2 žádosti o grant, částečně vyhověno
oběma žadatelům
- vstupní cedule do obce v jednání
- sběr - v dubnu proběhne sběr papíru (organizuje ZŠ) a železa s elektromateriálem
(organizuje SDH)
Na závěr byl starostou obce navržen termín březnového jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 23. 4. 2015 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 30. 3. 2015
Tomáš Němec
starosta obce
ověřili:

