OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 12. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 24. 9. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva preventisty SDH a obce Radvanice.
Rozpočtové opatření č. 7/2015.
Stanovení pravomocí starostovi obce provádět rozpočtová opatření.
Projednání prodeje pozemku p.p.č. 559/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Projednání prodeje pozemku p.p.č. 560/5 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Různé.
Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)

1. Zpráva preventisty SDH a obce Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí zprávu preventisty SDH a obce Radvanice
včetně zprávy o činnosti SDH za období říjen 2014 až září 2015.
(ZO bere na vědomí)
2. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 300.000,- Kč.
(Hlasování: 9 Pro)
3. Stanovení pravomocí starostovi obce provádět rozpočtová opatření.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje stanovení pravomocí starostovi obce provádět
rozpočtová opatření s formulací: „V souladu s § 102 odst. 2. písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřuje zastupitelstvo obce Radvanice starostu
částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva obce.
Zároveň si zastupitelstvo obce vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření,
provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, konaném
po schválení rozpočtového opatření starostou s jeho stručným odůvodněním.
Změny rozpočtu mohou být provedeny na každé rozpočtové opatření následovně:
1. u dotací (v příjmech i výdajích): neomezeně
2. u příjmů:
neomezeně
3. u výdajů:
maximálně do 50.000 Kč u jednotlivých položek

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
1. havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrad je vázáno penalizací a dopady mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
2. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů.“
(Hlasování: 9 Pro)
4. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 559/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 559/1 v k.ú. Radvanice v Čechách
vedené jako travní porost, o celkové výměře 22.888 m2, pro p. Miroslava Mádra, trvale bytem
Radvanice 233 za cenu 457.760 Kč na základě zveřejněného záměru odprodat pozemek a
pověřuje jednáním o prodeji starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
5. Projednání prodeje pozemku p.p.č. 560/5 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 560/5 v k.ú. Radvanice v Čechách
vedené jako ostatní plocha, o celkové výměře 120 m2, pro p. Miroslava Mádra, trvale bytem
Radvanice 233 za cenu 2.400 Kč na základě zveřejněného záměru odprodat pozemek a
pověřuje jednáním o prodeji starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
6. Různé.
a) Informace o přijetí příspěvku od obce Jívka pro ZŠ a MŠ Radvanice na klubovnu
20.000,Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o přijetí příspěvku od obce
Jívka pro ZŠ a MŠ na vybavení školního klubu.
(ZO bere na vědomí)
b) Informace o ukončení smlouvy o výpůjčce bývalého objektu ČDV v areálu Kateřina I.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o dohodě o ukončení
smlouvy o výpůjčce nemovitosti nezapsané v KN, stojící na p.p.č. 1032, k.ú.
Radvanice v Č. (bývalá ČDV) s motoklubem Jestřábí jezdci, o.s.
(ZO bere na vědomí)
c) Diskuse:
P. Kašpar, předseda finančního výboru - přednesl informaci z jednání finančního
výboru, který provedl v rámci svého jednání kontrolu vedení běžného účtu,
pokladního deníku, pokladní hotovosti a čerpání prostředků z rozpočtu obce
Radvanice. Bylo konstatováno, že finanční výbor neshledal žádné nesrovnalosti ve
vedení účetnictví obce.
Následovala obsáhlá diskuse okolo ukončení smlouvy o výpůjčce bývalého objektu
ČDV v areálu Kateřina I. Do této diskuse se zapojili p. Trejtnar, Dufka, Lindauer,
Krajniak, Lukášek, Burdych, Komárek, Mádr, Gult, pí. Suchá, Šolcová, Mihulková.

Tato diskuse směřovala k výměně názorů jednotlivých diskutujících v souvislosti
s danou problematikou.
Dotaz p. Lukáška směřoval na stavbu komunikace A23 II. Termín dostavby by měl
být dodržen.
P. Mádr navrhl, zda by peníze utržené za prodej pozemků nešlo investovat do opravy
komunikace na Studénkách. Část peněz bude na toto použita.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
-

informace z jednání SOJH
informace z jednání MAS
informace o dílčím auditu a ukončení kontroly MV
zaslán požadavek na Úřad práce TU o prodloužení 2 míst do května 2016 na VPP
předáno staveniště A23 II
bude zaslána poptávka na cenu veřejného osvětlení A23
proběhne nutná oprava silnic v obci
provedena oprava topení v penzionu
svoz nebezpečného odpadu - plakát

UKONČENÍ

Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 29. 10. 2015 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 30. 9. 2015
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

