OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 16. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 28. 1. 2016
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Program:
1. Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2015.
2. Vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2015.
Kontrolní zpráva o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
3. Projednání propachtování pozemku p.p.č. 243/7 v k.ú. Radvanice v Čechách.
4. Projednání pronájmu části pozemku p.p.č. 561/7 v k.ú. Radvanice v Čechách.
5. Projednání žádostí o půjčku z FRB obce.
6. Různé:
a) Schválení smluv na přičlenění se do systému nakládání s odpady - podnikatelé.
b) Informace o výběrovém řízení na akci „Oprava střechy DPS Radvanice“ a
projednání schválení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
c) Projednání podání žádosti o dotaci z KHK – program životní prostředí a
zemědělství v rámci akce „Revitalizace sběrných míst v obci Radvanice“
d) Projednání přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s SDH
Radvanice v Č., pobočný spolek.
e) Projednání přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s FK
Baník Radvanice v Č., z.s.
f) Projednání začlenění obce do programu Geopark Broumovsko.
g) Projednání žádosti o dar.
h) Diskuse.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 Pro)
1. Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2015.
ZO Radvanice schvaluje předběžné výsledky hospodaření obce Radvanice za rok 2015, kde
příjmy jsou:
15.442.397,49 Kč
výdaje jsou:
12.174.347,92 Kč
a financování je:
3.268.049,57 Kč
(Hlasování: 9 Pro)
2. Vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2015. Kontrolní
zpráva o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
ZO Radvanice schvaluje vyúčtování poplatku za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
za rok 2015.
(Hlasování: 9 pro)
ZO Radvanice bere na vědomí kontrolní zprávu o nakládání s komunálním odpadem na
území obce Radvanice a částku 550,- na osobu za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2016.

3. Projednání propachtování pozemku p.p.č. 243/7 v k.ú. Radvanice v Čechách.
ZO Radvanice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 243/7 v k.ú. Radvanice
v Čechách o celkové výměře 142 m2. Pachtovní smlouva bude uzavřena s p. Blahoslavem
Dittrichem, Radvanice č. 27 na dobu určitou do 31. 12. 2018 se zapracováním inflační
doložky. Cena pachtu pro rok 2016 je 79 Kč. Pro následující roky je stanovena na 86 Kč.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta obce.
(Hlasování: 9 Pro)
4. Projednání pronájmu části pozemku p.p.č. 561/7 v k.ú. Radvanice v Čechách.
ZO Radvanice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část p.p.č. 561/7 v k.ú. Radvanice
v Čechách o celkové výměře 100 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena s p. Miroslavem
Mádrem, Radvanice č. 233 na dobu určitou do 31. 12. 2018 se zapracováním inflační doložky.
Cena nájmu pro rok 2016 je 92 Kč. Pro následující roky je stanovena na 100 Kč. Podpisem
smlouvy je pověřen starosta obce.
(Hlasování: 9 Pro)
5. Projednání žádostí o půjčku z FRB obce.
a) ZO Radvanice schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Radvanice ve výši 100.000
Kč. Půjčka je pro pí. Alenu Vlasákovou, bytem Radvanice 162. Půjčka bude využita na
rekonstrukci sanitárních rozvodů včetně rekonstrukce připojení na technické sítě (voda,
kanalizace) u bytové jednotky Radvanice č.p. 162, která je ve vlastnictví žadatelky.
(Hlasování: 9 Pro)
b) ZO Radvanice schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Radvanice ve výši 100.000
Kč. Půjčka je pro manžele Bohuslava a Alici Zachovalovi, Radvanice 238. Půjčka bude
využita na rekonstrukci střechy, rekonstrukci komínového tělesa včetně vyvložkování u domu
na adrese Radvanice 238, který je ve vlastnictví žadatelů.
(Hlasování: 9 Pro)
6. Různé:
a) Schválení smluv o začlenění se do systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním
odpadem pro firmy a podnikatele.
ZO Radvanice schvaluje uzavření smluv uvedených v tabulce o začlenění se do systému
zavedeného obcí v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem pro firmy a podnikatele.
Podpisem smluv pověřuje místostarostu obce.

Odpady podnikatelé a živnostníci 2016
číslo smlouvy

původce

obor

O/2016030

Petr Lukášek

živnostník

O/2016031

Rostislav Burdych

živnostník

O/2016032

Radomír Királ

živnostník

(Hlasování: 9 Pro)

b) Informace o výběrovém řízení na akci „Oprava střechy DPS Radvanice“ a projednání
schválení smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.
ZO Radvanice bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na akci „Oprava střechy DPS
Radvanice“.
ZO Radvanice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky na akci „Oprava
střechy DPS Radvanice“, firmou GOS CZ s.r.o. Trutnov. Celková cena za provedení díla je
1.154.208 Kč včetně DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
c) Projednání podání žádosti o dotaci z KHK – program životní prostředí a zemědělství
v rámci akce „Revitalizace sběrných míst v obci Radvanice“.
ZO Radvanice schvaluje zaslání žádosti o dotaci do projektu s názvem – Nakládání s odpady
a ochrana ovzduší z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci akce „Revitalizace sběrných
míst v obci Radvanice“. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
d) Projednání přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s SDH
Radvanice v Č., pobočný spolek.
ZO Radvanice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce Radvanice pro SDH Radvanice
v Č. ve výši 50.000 Kč jako podporu spolku při výchově a práci s mládeží za podmínek
uvedených ve veřejnoprávní smlouvě. Podpisem veřejnoprávní smlouvy s SDH Radvanice
v Č. o poskytnutí příspěvku formou individuální dotace dle § 10a, zákona o rozpočtových
pravidlech, pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
e) Projednání přidělení dotace a projednání schválení veřejnoprávní smlouvy s FK Baník
Radvanice v Č., z.s.
ZO Radvanice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce Radvanice pro FK Baník
Radvanice v Č. ve výši 111.500 Kč jako podporu spolku při výchově a práci s mládeží za
podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě. Podpisem veřejnoprávní smlouvy s FK
Baník Radvanice v Č. o poskytnutí příspěvku formou individuální dotace dle § 10a, zákona o
rozpočtových pravidlech, pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
f) Projednání začlenění se do projektu Geopark Broumovsko.
ZO Radvanice bere na vědomí začlenění obce Radvanice do projektu Geopark Broumovsko.
(Hlasování: 9 Pro)
g) Projednání žádosti o dar.
ZO Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro klub LKM Rapid
Radvanice ve výši 2.000 Kč jako podporu při organizování akce „Radvadráha“. Podpisem
darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)

h) Diskuse.
P. Krajniak upozornil na používání obecních symbolů, jako je znak a prapor obce. Prezentaci
těchto symbolů je nutné mít schváleno smluvně, popř. osobně od vedení obce. Neschválenou
prezentaci symbolů obce lze považovat za jejich zneužítí, na což upozornil i starosta obce.
Starosta obce vysvětlil problematiku podpory spolků při organizaci sportovních, kulturních a
společenských akcí. Pro letošní rok není vyhlášen grantový program. Podpora bude
realizována formou finančních darů, o které je nutné si zažádat. Podle p. Krajniaka je to cesta
zpět a doufá v soudnost žadatelů. Je to určitým způsobem cesta zpět, ale jde zde o pokus
zjednodušení celého procesu. Je jen na zastupitelích, jak svým rozhodnutím s prostředky obce
naloží. Do diskuse se zapojila pí. Burdychová, která navrhla dobrovolné dokládání vyúčtování
z provedené akce. P. Gult konstatoval, že by bylo vhodné v žádosti maximálně konkretizovat
účel použití požadovaných prostředků.
P. Lukášek se dotazoval na odměny firmě Profesionálové a.s., která navíc požaduje peněžní
kompenzaci za projektovou dokumentaci akce. Odměny jsou dány rámcovou smlouvou a
jejími dodatky na každou akci zvlášť. Uvedená částka za projektovou dokumentaci jsou
náklady vzniklé firmě, při tvorbě kopií těchto dokumentů. Tato částka nemá nic společného
s odměnou a je to běžná služba při veřejné zakázce.
P. Trejtnar ve svém vystoupení reagoval na maily, které byly rozeslány v souvislosti
s plánováním akcí na letošní rok a s rozsvěcením vánočního stromu občany Radvanic. Pan
Trejtnar měl povinnost vyjádřit se k tomuto dopisu, jelikož považoval za nutné objasnit
několik v něm uvedených polopravd. Akci rozsvěcení vánočního stromu organizoval p.
Trejtnar, od obce měl povolení na pronájem veřejných prostor a akce nebyla nijak
financována obcí a ani anoncována v obecním rozhlase.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
-

na web obce byl vystaven „Plán akcí 2016“, jedná se o plán a bude průběžně
aktualizován
pořadatelé akcí mohou žádat o finanční dar, o přidělení a výši rozhodne zastupitelstvo
probíhá tvorba nového předpisu – spisový a skartační plán obce
ve spolupráci s firmou AXIOM dochází k uzavření na SFŽP akcí zateplení MŠ a OÚ (z
roku 2014)
dne 12. 2. 2016 proběhne kolaudace nové komunikace v lokalitě A23 II. (pod lanovkou)
kontrola ČIŽP na lesní pozemky, pozemek pronajat a zároveň vyjmut z funkce lesa
účast na výroční schůzi KČT Úpice a valné hromadě SDH Radvanice
poděkování za sbírku – Tříkrálová sbírka (5.539,-)

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 25. 2. 2016 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 1. 2. 2016
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

