OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 13. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 29. 10. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Program:
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 9. měsíc roku 2015.
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2015.
3. Rozpočtové opatření č. 8/2015.
4. Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č. p. 25.
5. Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č. p. 20.
6. Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 637/1 v k.ú. Radvanice
v Čechách.
7. Různé.
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 9. měsíc roku 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 9.
měsíc roku 2015, kde:
příjmy jsou:
výdaje jsou:
financování je:

11.677.810,50 Kč
7.605.066,09 Kč
4.072.744,41 Kč

Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015.
(Hlasování: 9 Pro)
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí vydání příkazu starostou obce k provedení
inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2015.
(ZO bere na vědomí)
3. Rozpočtové opatření č. 8/2015.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 180.420,- Kč.
(Hlasování: 9 Pro)

4. Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č. p. 25 (2 x místnost +
ostatní prostory = cca 44 m2) .
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
v č. p. 25 (2 x místnost + ostatní prostory = cca 44 m2) jako drobnou provozovnu - prostory
sloužící podnikání na základě předloženého podnikatelského záměru. Preferovány budou
záměry s provozováním zdravotnických a rehabilitačních služeb, popř. služeb kadeřnictví,
kosmetiky, pedikúry. Informace podá společnost BYTY Radvanice s.r.o.
(Hlasování: 9 Pro)
5. Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č. p. 20 (v 1. np. = cca 16
m2).
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
v č. p. 20 (v 1. np. = cca 16 m2) jako kancelář, popř. drobnou provozovnu - prostory sloužící
podnikání na základě předloženého podnikatelského záměru
(Hlasování: 9 Pro)
6. Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 637/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 637/1
v k.ú. Radvanice v Čechách.
(Hlasování: 9 Proti)
7. Různé.
a) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013520/1. Smlouva bude
uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Stavba je realizace výstavby součásti distribuční
soustavy na pozemku p.p.č. 652 v k.ú. Radvanice v Čechách.
(Hlasování: 9 Pro)
b) Odkoupení části kanalizační sítě.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o odkoupení části kanalizační sítě
od p. Jaroslava Kmenta a pí. Marty Kmentové, bytem Radvanice 26 za cenu 30.000 Kč.
(ZO bere na vědomí)
c) Schválení svěřit místostarostovi obce úkoly v souvislosti s odpadovým hospodářstvím
obce.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje svěřit místostarostovi obce úkoly v souvislosti
s odpadovým hospodářstvím obce Radvanice.
(Hlasování: 8 Pro, 1 Zdržel se)
d) Diskuse:
P. Krajniak naznačil problematiku narovnání poplatků za odpady pro podnikatele. V příští
zastupitelstvu bude projednána nová vyhláška o odpadech a v této souvislosti budou od

1.1.2016 uzavírány nové smlouvy s podnikateli v obci, kteří se boudou účastnit systému
odpadového hospodářství.
Pí. Dufková vznesla dotaz, když nebude chtít podnikatel využívat systému odpadového
hospodářství. Z odpovědi p. Krajniaka vyplynulo, že vše je na svobodné vůli konkrétního
podnikatele, který ovšem má zákonnou povinnost prokázat likvidaci odpadů. Zároveň ji
bylo sděleno, že ceny nejsou tabulkové, ale smluvní.
P. Takáč požadoval opětovné uvedení informace ve zpravodaji, jak třídit odpad.
Spoluobčané stále pravděpodobně nechápou systém třídění. Zároveň se ptal na možnost
kontejneru na sklo s většími otvory. Firma Transport v současné době nedisponuje
s kontejnery, umožňující vházet objemnější skleněný odpad.
Pí. Bláhová sdělila, že se v uličce za č.p. 20 objevují hlodavci. Zároveň se ptala na možnou
deratizaci. Odpovězeno jí bylo, že částečná deratizace proběhla v letních měsících a na tuto
lokalitu se obec zaměří. S plošnou deratizací se zatím nepočítá, jelikož jak obec, tak i
společnost BYTY Radvanice ji provádí průběžně.
P. Lukášek se dotazoval na instalaci vítacích cedulí na začátku a konci obce. Vše je
v jednání v souvislosti s posunutím značky obce nad lokalitu nových domků z důvodu
snížení rychlosti v tomto úseku. Jako rozumná varianta se jeví instalace v jarních měsících.
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
- stavba komunikace A23 II – dle plánu, betonování obrubníků a sjezdů, štěrkování,
příprava na asfalty, asfalty budou prioritně dodány do Radvanic na úkor jiné stavby
- byly doručeny nabídky na cenu veřejného osvětlení A23 - kabel, cena cca 95.000,ovšem letos rozhodnuto položit chráničky a pokusit se o získání dotací
- uzavírka přejezdů, změna, ale přislíbeno dodržení termínu zprovoznění průjezdu
- na příštím ZO bude předložena ke schválení nová vyhláška o odpadech, která bude před
projednáním vyvěšena
- digitalizace k.ú. Slavětín – vyvěšeno oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí od 6. 11. – 23. 11. 2015 na Katastru
nemovitostí TU a zároveň 9. 11. a 18. 11. 2015 na Obecním úřadě Radvanice
- oprava silnic v obci, na kterých se podílel Lesní statek Švorčík, většina po opravách
poruch vodovodního řadu,
- proběhl svoz nebezpečného odpadu, celý kontejner
- sběr papíru, vzestupná tendence, škola odvedla přes 8 tun
- Úřadem práce TU prodloužena smlouva na veřejně prospěšné práce, 2 pracovníci do 30.
4. 2016, řešeno dodatkem smlouvy
- pořízení vítacích cedulí, celkem 3 ks (2 ks zaplatí obec, 1x SOJH), instalace jaro
- protipovodňový plán, dojde k aktualizaci a servisu
- revize a doplnění smlouvy Kooperativa - pojištění majetku obce
- kronikář, kronikářka – přihlášen zájemce o tuto činnost, obec bude tuto povinnost
podporovat
- schválení veřejnoprávní smlouvy krajským úřadem o výkonu části přenesené působnosti
s MÚ TU v souvislosti s projednávání přestupků
- schůzka se zástupkyní firmy Profesionálové, v návaznosti na strategii rozvoje obce
budou diskutovány reálné možnosti a podání žádostí o dotace
- ČEZ dne 5. 11. 2015 od 8 – 16 hod. odstávka el. Studénka
- hrob rudoarmějců, kulturní památka, jednání o dalším postupu s možností vytvoření
odpovídajícího pietního místa
- 24. 10. 2015 v 8 hod. starostou obce ve spolupráci s velitelem JSDH vyhlášen cvičný
poplach se simulací protržení hráze na vodním díle Slavětín, přívalová vlna s nácvikem

protipovodňových opatření, svolání povodňové komise, jednotka cvičením splnila
veškeré své povinnosti
UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 26. 11. 2015 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 3. 11. 2015
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

