OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 15. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 17. 12. 2015
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Program:
1. Rozpočet obce Radvanice na rok 2016.
2. Rozpočtové opatření č. 10/2015.
3. Plán jednání zastupitelstva obce Radvanice na I. pololetí roku 2016.
4. Projednání prodeje části pozemku p.p.č. 397/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
5. Projednání schválení „Rámcové smlouvy o spolupráci č. RS 1534611310“ včetně
dodatků v souvislosti s podáním žádosti o dotaci, zadáním zpracování projektové
dokumentace a administrací výběrového řízení na projekt „Výstavba dětských hřišť
Radvanice“.
6. Různé:
a) Schválení smluv na přičlenění se do systému nakládání s odpady - podnikatelé.
b) Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.p.č. 243/7 v k. ú. Radvanice v Č.
c) Zveřejnění záměru pronajmout část p.p.č. 561/7 v k.ú. Radvanice v Č.
d) Projednání schválení mimořádného příspěvku na servisní činnost povodňových
hlásičů.
e) Projednání schválení daru Oblastní charitě Trutnov na rok 2016.
f) Projednání schválení smlouvy s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v
Trutnově o dotaci na nákup knih do výměnných fondů knihovny.
g) Návrh na jmenování členů komise pro výběr dodavatele akce „Výstavba dětských
hřišť Radvanice“.
h) Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Radvanice na charitativní festival
Webrovka fest.
i) Diskuse.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)
1. Rozpočet obce Radvanice na rok 2016.
ZO Radvanice schvaluje na základě doporučení předsedy finančního výboru rozpočet obce
Radvanice na rok 2016 jako přebytkový v členění dle odvětvové struktury rozpočtové
skladby.
Příjmy:
12.773.800 Kč
Výdaje:
11.958.800 Kč
Financování:
815.000 Kč
(Hlasování: 9 Pro)
2. Rozpočtové opatření č. 10/2015.
ZO Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015.
(Hlasování: 9 Pro)

3. Plán jednání zastupitelstva obce Radvanice na I. pololetí roku 2016.
ZO Radvanice schvaluje plán jednání ZO Radvanice na I. pol. roku 2016.
(Hlasování: 9 Pro)
4. Projednání prodeje části pozemku p.p.č. 397/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
ZO Radvanice schvaluje prodej části p.p.č. 397/1, výměra 1650 m2, orná půda, k.ú.
Radvanice v Čechách pro Lenku Seňkovou, Radvanice č.p. 225 za cenu 176.000 Kč a
pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
5. Projednání schválení „Rámcové smlouvy o spolupráci č. RS 1534611310“ včetně dodatků
v souvislosti s podáním žádosti o dotaci, zadáním zpracování projektové dokumentace a
administrací výběrového řízení na projekt „Výstavba dětských hřišť Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Profesionálové, a.s.
Hradec Králové na poskytování komplexních služeb spojených s administrací dotací,
projekční a inženýrskou činností, zprostředkování výběrových řízení a dotačním
managementem na projekt „Výstavba dětských hřišť Radvanice“.
Zároveň ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt.
Podpisem smlouvy a žádosti pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
6. Různé:
a) Schválení smluv na přičlenění se do systému nakládání s odpady - podnikatelé.
ZO Radvanice schvaluje uzavření smluv uvedených v tabulce o začlenění se do systému
zavedeného obcí v souvislosti s nakládání s komunálním odpadem pro firmy a podnikatele.
Podpisem smluv pověřuje místostarostu obce.

Odpady podnikatelé a živnostníci 2016
číslo smlouvy

původce

obor

O/2016001

Byty Radvanice

firma

O/2016002

Dagmar Knaiflová

účetnictví

O/2016003

Daniela Cicvárková

ubytování

O/2016004

Juraj Copák

ubytování

O/2016005

Jana Cinková

hospoda +účetnictví

O/2016006

KČT Úpice

hospoda + ubytování

O/2016007

Štefan Krajniak

živnostník

O/2016008

MUDr. Ladislav Záveský

praktický lékař

O/2016009

Marcela Andresová

potraviny

O/2016010

Marta Kašparová

masáže

O/2016011

Martina Kolářová

kadeřnictví

O/2016012

Michal Bark

internetový obchod

O/2016013

Milan Němeček

živnostník

O/2016014

Norbert Mihulka

živnostník

O/2016015

Oldřiška Dufková

ubytování

O/2016016

Pavel Šolc

ubytování

O/2016017

REST-TU s. r. o.

firma

O/2016018

Základní škola a mateřská škola

organizace

O/2016019

Lukáš Maixner

živnostník

O/2016020

VODA-RA s.r.o.

firma

O/2016021

Marcela Krajniaková

potraviny

O/2016022

Miroslav Mádr

občerstvení + ubytování

O/2016023

TECHKO CZ, spol. s r. o.

firma

O/2016024

Jan Suchý

obchodní zástupce

O/2016025

VIMMAR s.r.o.

firma

O/2016026

Martina Mikysková

učetnictví

O/2016027

MUDr. Magda Grätzová

zubní lékařka

O/2016028

Daniel Šebek

živnostník

O/2016029

Lenka Kašparová

živnostník

(Hlasování: 9 Pro)
b) Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.p.č. 243/7 v k. ú. Radvanice v Č.
ZO Radvanice schvaluje zveřejnění záměru propachtovat p.p.č. 243/7 v k. ú. Radvanice
v Čechách pro rekreační účely a jako zahradu.
(Hlasování: 9 Pro)
c) Zveřejnění záměru pronajmout část p.p.č. 561/7 v k.ú. Radvanice v Č.
ZO Radvanice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část p.p.č. 561/7, vedený jako lesní
pozemek v k. ú. Radvanice v Čechách o výměře cca 100 m2, za účelem provozování
sjezdových tratí. Zájemce musí předložit platný ŽL pro tuto činnost, praxi 5 let v oboru a
vlastnictví strojů na výrobu a údržbu sněhu. Schválením vlastního pronájmu povinností
nájemce zažádat u pronajatého pozemku o dočasné vynětí z pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
(Hlasování: 9 Pro)
d) Projednání schválení mimořádného příspěvku na servisní činnost povodňových hlásičů.
ZO Radvanice schvaluje mimořádný příspěvek obce Radvanice do Svazku obcí Jestřebí hory
ve výši 8.354 Kč. Příspěvek je podíl obce na servisní činnosti projektu „Protipovodňová
opatření v obcích regionu Jestřebí hory“.
(Hlasování: 9 Pro)
e) Projednání schválení daru Oblastní charitě Trutnov na rok 2016.
ZO Radvanice schvaluje výši daru z rozpočtu obce Radvanice pro Oblastní charitu Trutnov
pro rok 2016 ve výši 20.000 Kč.
(Hlasování: 9 Pro)
f) Projednání schválení smlouvy s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi v
Trutnově o dotaci na nákup knih do výměnných fondů knihovny.
ZO Radvanice schvaluje podpis smlouvy s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi
Trutnov a poskytnutí příspěvku pro rok 2016 ve výši 5.500 Kč formou individuální dotace dle
§ 10 písm. a) zák č. 250/2000 Sb.
(Hlasování: 9 Pro)

g) Návrh na jmenování členů komise pro výběr dodavatele akce „Výstavba dětských hřišť
Radvanice“.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje členy komise pro výběr dodavatele projektu
„Výstavba dětských hřišť Radvanice“. Výběrová komise bude ve složení: T. Němec, Š.
Krajniak, T. Kašpar za obec Radvanice a Ing. Bc. Alena Zahradníková, Vladimír Zahradník
za obstaravatele Profesionálové, a.s. Jako náhradníci komise jsou jmenováni R. Burdych, J.
Gult, K. Olah, R. Mihulková, M. Krajniaková, J. Burdychová za obec Radvanice a Ing Libor
Špatenka za Profesionálové, a.s.
(Hlasování: 9 Pro)
h) Projednání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Radvanice na charitativní festival
Webrovka fest.
ZO Radvanice neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Radvanice pro pořádání
akce Webrovka fest.
(Hlasování: 9 Proti)
i) Diskuse.
Pí Dufková se dotazovala na důvod pokácení asi 4 stromů u krmelce u cesty na Studénky. Po
posouzení lesním hospodářem bylo rozhodnuto o jejich odstranění z důvodu napadení
škůdcem.
P. Lukášek diskutoval o možnosti instalace rozhlasu v lokalitě A23, kam již signál nedolehne.
Toto bude řešeno s odbornou firmou, jelikož je potřeba do lokality dovést napájení zařízení.
Na toto reagoval p. Diblík s upřesněním, že rozhlasy jsou realizovány jako balík
protipovodňového opatření v rámci dotací, kde je nutná udržitelnost. Proto je nutné další
hlásiče vybudovat z rozpočtu obce.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
- Informace o schválení přijetí darů pro ZŠ a MŠ od Hobexa 10.000,- a RADVAN spol.
s r.o. 20.000,- V lednu proběhne tvorba plánu akcí 2016 pořádaných v obci z důvodu vyvarování se
kolizí termínů. Organizace budou v příštím roce podporovány formou darů z rozpočtu
obce. Na toto téma ještě proběhne schůzka s pořadateli akcí.
- A23 II. podána žádost o kolaudaci.
- Dne 8.12.2015 proběhlo jednání SOJH – řešeno bylo rozpočtové opatření, rozpočtový
výhled a provizorium, inventarizace, protipovodňová opatření, granty, aj. Zápis bude na
stránkách SOJH.
- Vyhlášeny granty SOJH pro neziskové org., vyvěšeny na stránkách obce a SOJH.
- Proběhla digitalizace k.ú. Slavětín u Radvanic.
Závěrem popřál starosta obce všem lidem příjemné prožití svátků, mnoho štěstí v osobním a
profesním životě a pevné zdraví v roce 2016. Zároveň byl navržen termín následujícího
jednání. Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 28. 1.
2016 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 21. 12. 2015
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

