OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 11. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 27. 8. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková, T. Němec,
K. Olah
Omluveni: J. Gult, R. Mihulková
Program:
Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 7. měsíc roku 2015.
Kontrolní zpráva o realizaci oprav a investičních akcí v roce 2015.
Schválení zvýšení částky pro disponování starosty mimo platný rozpočet obce.
Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti.
Projednání žádosti o dar na sportovní akci White CUP 2015.
Vypořádání připomínek k územnímu plánu.
Schválení zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/1 v k.ú. Radvanice
v Čechách.
8. Schválení zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 560/5 v k.ú. Radvanice
v Čechách.
9. Různé.
10. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 7 pro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 7. měsíc roku 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 7.
měsíc roku 2015, kde:
příjmy jsou:
8.917.394,92 Kč
výdaje jsou:
6.048.880,38 Kč
financování je:
2.868.514,54 Kč
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015.
(Hlasování: 7 Pro)
2. Kontrolní zpráva o realizaci oprav a investičních akcí v roce 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí zprávu o realizaci oprav, údržbě a
investičních akcích v roce 2015.
(ZO bere na vědomí)
3. Schválení zvýšení částky pro disponování starosty mimo platný rozpočet obce.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zvýšení částky pro disponování starosty nad rámec
schváleného rozpočtu obce částkou do 50.000,- v rámci provádění rozpočtových opatření.
(Hlasování: 7 Pro)

4. Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 1/11/2015 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části
přenesené působnosti s Městským úřadem Trutnov v souvislosti s projednávání přestupků
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“
(Hlasování: 7 Pro)
5. Projednání žádosti o dar na sportovní akci White CUP 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru žadateli VOX Radvanice z.s. ve
výši 4.000,- Kč na propagaci obce při sportovní akci „White CUP 2015“.
(Hlasování: 5 Pro, 2 Proti)
6. Vypořádání připomínek k územnímu plánu.
Zastupitelstvo obce Radvanice na svém zasedání projednalo a neschvaluje připomínky k
návrhu územního plánu obce Radvanice, podané pí. Petrou Spitzerovou u Městského úřadu
Trutnov – oddělení územního plánování pod č.j. 88233/2015 ze dne 13.7.2015. I nadále platí
předaný návrh na územní plán obce Radvanice k dalšímu projednávání.
(Hlasování: 7 Proti)
7. Schválení zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 559/1, o výměře
22.888 m2, vedený jako trvalý travní porost, v k.ú. Radvanice v Č. za účelem provozování
sjezdových tratí a lyžařských vleků s uvedenými podmínkami. Zájemce musí doložit platný
živnostenský list, vedený na jeho osobu pro provozování lyžařských vleků, praxi min. 5 let
v tomto oboru a musí doložit vlastnictví strojů na výrobu a údržbu sněhu. V případě prodeje si
vyhrazuje obec jako prodávající předkupní právo, které bude uvedeno v listu vlastnictví na
tento pozemek, za stejných podmínek jako při prodeji po dobu trvání 10 let.
(Hlasování: 7 Pro)
8. Schválení zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 560/5 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 560/5, o výměře
120 m2, vedený jako ostatní plocha, v k.ú. Radvanice v Č. za účelem provozování sjezdových
tratí a lyžařských vleků s uvedenými podmínkami. Zájemce musí doložit platný živnostenský
list, vedený na jeho osobu pro provozování lyžařských vleků, praxi min. 5 let v tomto oboru a
musí doložit vlastnictví strojů na výrobu a údržbu sněhu. V případě prodeje si vyhrazuje obec
jako prodávající předkupní právo, které bude uvedeno v listu vlastnictví na tento pozemek, za
stejných podmínek jako při prodeji po dobu trvání 10 let.
(Hlasování: 7 Pro)
9. Různé.
a) Projednání schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem kanalizačních a vodovodních
přípojek pro lokalitu A23 II etapa.

Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Aquavit,
spol. s r.o. Trutnov na stavbu „Kanalizační a vodovodní přípojky pro lokalitu A23“.
Celková cena je 138.645,- Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 Pro)
b) Rozpočtové opatření č. 6/2015
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2015, kde
dochází ke změně účelového znaku v souvislosti s příspěvkem od Úřadu práce na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
(ZO bere na vědomí)

c) Diskuse
Pí. Kinclová položila dotaz na zpevnění cesty za mateřskou školkou. Tato cesta
bohužel není v současné době prioritou. Problém je to již letitý, ale bude řešen podle
finančních prostředků obce.
10. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
- podepsána smlouva o dílo s BAK a.s. na stavbu komunikace A23 II. etapa, domluveno
předání stavby a dodržení termínu dokončení
- oprava hrobu rudoarmějců (první nabídka 70.000,-)
- reklamace těsnosti světlíků na víceúčelovém sále, firma provedla dostřik pěnou
- probíhá oprava ventilů na topném systému v penzionu včetně instalace nové regulace
- odeslána zpráva o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou včetně návrhu
k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků na Ministerstvo vnitra ČR
- informace okolo hejtmanem vyhlášených mimořádných klimatických podmínek (hlášeno
rozhlasem), v této souvislosti osloveni velitel JSDH, starosta SDH, VODA-RA a
preventiva obce, který prováděl dohled v katastru, ukončeno rozhlasem
- 3. 9. 2015 12.30-14.30 hod. přerušení dodávky elektřiny
- 5. 9. 2015 zájezd seniorů, pořádaný pí. Bláhovou do Mnichova Hradiště a Chlebů
- 12. 9. 2015 křest knihy Mgr. Romana Reila o historii obce Chvaleč
- probíhají opravy a nátěry laviček
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 24. 9. 2015 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 31. 8. 2015
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

