OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 6. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 23. 4. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková, R.
Mihulková, T. Němec, K. Olah
Program:
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 3. měsíc roku 2015.
2. Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72 zákona o
obcích).
3. Projednání žádostí o půjčku z FRB.
4. Různé.
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. - 3. měsíc roku 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 3.
měsíc roku 2015.
Příjmy jsou:
3.706.258,85 Kč
Výdaje jsou:
2.453.154,66 Kč
Financování je:
1.253.104,19 Kč
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015.
(Hlasování: 9 pro)

2. Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72 zákona o
obcích).
Zastupitelstvo obce Radvanice neschvaluje zvýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva.
(Hlasování: 8 proti – 1 se zdržel)
3. Projednání žádostí o půjčku z FRB.
a) Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce
Radvanice ve výši 300.000 Kč. Půjčka je pro manžele Simonu a Pavla Smyčkovi.
Půjčka bude využita na výměnu oken, zateplení pláště a k přechodu z neekologického
na ekologické vytápění v objektu, který je ve vlastnictví žadatelů.
(Hlasování: 9 Pro)
b) Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce
Radvanice ve výši 150.000 Kč. Půjčka je pro p. Petra Lukáška. Půjčka bude využita na
zateplení objektu a pořízení nové fasády objektu, který je ve vlastnictví žadatele.
(Hlasování: 9 Pro)

4. Různé.
a) Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření
pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v počtu 5-ti takto získaných
pracovních míst.
(Hlasování: 9 Pro)

b) Diskuse.
V rámci diskuse byla mezi p. Krajniakem a p. Lindauerem řešena napjatá situace
okolo provozu „Jestřábí chýše“. V této souvislosti byl p. Lindauerem již dříve zaslán
zastupitelům obce dopis, ve kterém zpochybňuje nájem této haly obcí od PKÚ a její
následnou výpůjčku Jestřábím jezdců o.s. Pan Lindauer na jednání přečetl část
odpovědi na tento dopis od některých zastupitelů, kterou nepovažuje za dostačující.
V této souvislosti se od podpisu této odpovědi distancoval v rámci diskuse p. Lukášek,
velitel JSDH. Pan Lindauer rozporoval rozdíl v platbě energií, které podle jeho zjištění
doplácí obec. Panem Krajniakem bylo sděleno, že obec přefakturová veškeré náklady
na vytápění Jestřábím jezdcům o.s. a vzniklý rozdíl z dřívějších let jsou náklady na
vytápění garáží, které jsou v pronájmu jiné osoby. Pan Krajniak navrhl osobní schůzku
s p. Lindauerem. Pí. Mihulková na toto reagovala, že byla již dříve anoncovaná
schůzka, která se neuskutečnila a že se musí nastalá situace řešit. Výsledek diskuse
shrnula pí. Suchá, která poděkovala za činnost Jestřábím jezdcům o.s. a navrhla pro
uklidnění situace společnou schůzku obou dotčených stran a následné seznámením
s výsledkem zastupitelstvo obce. Tento návrh podpořila i pí. Burdychová.
Pan Takáč upozornil na lajdáckost při úklidu sklepních prostor v panelácích. Celý
víkend byly přistaveny kontejnery a obyvatelé obecních bytu nejsou schopni vyklidit
si nastřádaný nepořádek ve společných prostorách. Apeloval na domovníky, aby
společné prostory více kontrolovali.
Pan Burdych reagoval na předchozí příspěvek s tím, že byl zároveň svoz šrotu a
elektroodpadu a každý mohl zavolat na předem anoncovaná tel. čísla.
Pan Krajniak informoval o skutečnosti, že budou postupně v obci instalovány další
koše na odpadky a některé budou vybaveny sáčky na psí exkrementy
5. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
- schůzka s odborem sociálních věcí MÚ TU – nabídka spolupráce pro občany v začlenění
propuštěných osob z výkonu trestu do společnosti, pomoc seniorům v nabídce sociálních
služeb, pomoci jedincům při finančních potížích a spolupráce s mládeží v souvislosti
s domácím násilím
- schůzka s vedením Úřadu práce ČR – informace o agendě veřejně prospěšných prací a jejich
kritéria
- účast na jednání SOJH – na jednání byl předložen audit Královéhradeckého kraje, byla
projednána účetní závěrka za rok 2014, byl navržen závěrečný účet a vypořádací podíl města
Úpice (vše je vystaveno na úřední desce OÚ), dále byly schváleny granty pro pořadatele akcí
pro letošní rok, byla vyhodnocena zimní sezóna (pravděpodobně dojde k prodeji jednoho ze
skútrů) a byla řešena problematika trhacích map a vstupních cedulí do obcí regionu. Po
zaslání návrhu obcí Radvanice bude grafický návrh předělán. Závěrem byly předneseny

aktuální informace z MAS KJH. V diskusi byl položen dotaz na opravu turistické lavičky a
nátěr infomap z prostředků SOJH. Tyto opravy jsou již zcela v kompetenci jednotlivých obcí.
- souhlas ZŠ s přijetím darů na výstavbu altánu v Mateřské škole (28.000,- a 3.000,-)
- deratizace kanálů – u vytipovaných kanálů probíhá pokládka nástrah na hlodavce, nástrahy
jsou pokládány odbornou firmou přímo do kanálů a jsou zabezpečeny, místa jsou označena
žlutou samolepkou
- usazení panelů pod kontejner u hřbitova – bude následně probíhat terénní úprava
- instalace kompostérů za hřbitovem – cedule s návodem, co lze ukládat
- povodňová komise obce – prohlídka toků v obci se správcem toku, odd. krizového řízení
MÚ TU a vel. JSDH, obec zajistí odtěžení nánosů u propustku ve Slavětíně a u č.p. 20,
připomínky ke skladování zahradního odpadu na březích toku v zahrádkářské kolonii a u č.p.
82, podle zákona o vodách hrozí při splavení odpadů do vod a tím ohrožení plynulosti toku
k porušení ustanovení uvedeného zákona a tím i k pokutě do výše 50.000,- autovraky – po iniciaci byly odstraněny 2 autovraky
- sáčky na psí exkrementy jsou stále zdarma k vyzvednutí na OÚ, na vytipovaná místa budou
instalovány odpadkové koše se sáčky na exkrementy
- poděkování ZŠ za sběr a čištění potoka, družině za úklid lesa a SDH za svoz elektroodpadu
a šrotu
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se bude konat dne 28. 5. 2015 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 28. 4. 2015
Tomáš Němec
starosta obce
ověřili:

