OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 10. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 3. 8. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Program:
1. Informace o výběrovém řízení na dostavbu komunikace A23 – II. část a projednání
schválení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2015.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2015.
4. Projednání protokolu o kontrole MV ČR.
5. Schválení prodeje části pozemků p.p.č. 165/1, p.p.č. 189 a p.p.č. 165/6, nově
sloučených do p.p.č. 189/4 v k.ú. Radvanice v Čechách.
6. Projednání propachtování části pozemku p.p.č. 324 v k.ú. Radvanice v Čechách.
7. Různé
(Hlasování: 9 pro)

1. Informace o výběrovém řízení na dostavbu komunikace A23 – II. část a projednání
schválení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na dostavbu
komunikace A23 – II. část.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky
na stavbu „Účelová komunikace pro výstavbu RD – II. etapa, lokalita A23, Obec Radvanice“
firmou BAK stavební společnost, a.s. Celková cena za provedení díla je 2.238.086,- Kč
včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
2. Rozpočtové opatření č. 4/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice dodatečně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015, kde
příjmy a výdaje se zvyšují o 110.000,- Kč.
(Hlasování: 9 Pro)
3. Rozpočtové opatření č. 5/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 237.220,- Kč.
(Hlasování: 9 Pro)
4. Projednání protokolu o kontrole MV ČR.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí výsledky uskutečněné kontroly, zaznamenané
v protokole č.j. MV-80049-3/ODK-2015.

Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných
nedostatků, který je součástí „Zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou
č.j. 313-Ně/2015“.
(Hlasování: 9 Pro)
5. Schválení prodeje části pozemků p.p.č. 165/1, p.p.č. 189 a p.p.č. 165/6, nově sloučených do
p.p.č. 189/4 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej části p.p.č. 165/1, p.p.č. 189 a 165/6, nově
sloučených do p.p.č. 189/4 v k.ú. Radvanice v Čechách vedené jako travní porost, o celkové
výměře 454 m2, pro manželé Josefa a Drahomíru Martincovi, trvale bytem Trnková 398, 541
02 Trutnov za cenu 8.800 Kč a pověřuje jednáním o prodeji starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
6. Projednání propachtování části pozemku p.p.č. 324 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část p.p.č. 324 v k.ú.
Radvanice v Čechách o celkové výměře 432 m2. Pachtovní smlouva bude uzavřena s p. Janem
Rulíkem na dobu určitou do 31. 12. 2018 se zapracováním inflační doložky. Cena pachtu pro
rok 2015 je 108,- Pro následující roky je stanovena na 259,- Kč.
(Hlasování: 9 Pro)
7. Různé
a) diskuse
Pí. Dufková se dotazovala na dětské hřiště v sídlišti. Houpačka byla odstraněna pro
její nebezpečnost a havarijní stav. Hrad již byl opraven. Je škoda, že lidé řeší stav na
sociálních sítích a nejsou schopni závadu nahlásit osobně. Zájmem obce je do
budoucna rozmístnit po obci několik herních prvků. Vše ovšem záleží na finančních
možnostech. Dále se v souvislosti s návštěvou dopravního inženýra PČR dotazovala
na možnost instalace přechodu pro chodce u bývalé pošty. Varianta bude konzultována
a obcí bude požadováno minimálně omezení rychlosti v tomto místě.
P. Mádr položil dotaz o možnostech opravy vozovky ve Studénkách v souvislosti
s výstavbou nové vozovky v lokalitě A23. O špatném stavu části komunikace má obec
povědomí. Letos je v plánu nutná oprava této části.
b) zpráva o činnosti úřadu
- podána informace o výběru dodavatele dokončení kanalizační a vodovodních
přípojek parcel v lokalitě A23, vybrána firma Aquavit, spol. s r.o. Trutnov
- podána informace o výběru technického dozoru stavebníka při realizaci výstavby
účelové komunikace A23 – II. etapa, vybráno sdružení SVS M. Svatoňovice
- 30. 7. 2015 podepsána na základě zasedání ZO změna společenské smlouvy
VODA-RA s.r.o. (100% vlastník společnosti obec Radvanice, majetkové
vyrovnání, odvolání dosavadních a jmenování nových jednatelů společnosti)
- pozván ke konzultaci dopravní inženýr PČR, řešení dopravního značení
- oprava kulturní památky, hrobu rudoarmějců na hřbitově (poptány kamenické
firmy)
- reklamace části nástřiku pěnové izolace na bývalé hale Aliva
- únik vody v rybníku Hrůzák, řešeno s PKÚ
- oddělení pozemků (ve Studénkách ČOV a v sídlišti komunikace)
- nabídka cirkusového představení pro děti, dotováno obcí se vstupem pro děti
zdarma
- popřání krásného a ničím nerušeného zbytku prázdnin

Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 27. 8. 2015 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 4. 8. 2015
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

