OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 18. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 24. 3. 2016
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Hosté: D. Knaiflová
Program:
1. Výsledky hospodaření společnosti BYTY Radvanice s.r.o. za rok 2015. Valná
hromada společnosti.
2. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2015.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016.
5. Projednání žádostí o dary.
6. Projednání žádosti o krátkodobý pronájem pozemků p.p.č. 700/2 a p.p.č. 700/15 v k.ú.
Radvanice v Čechách za účelem pořádání motocyklové soutěže
7. Různé:
a) Předložení zprávy kontrolního výboru.
b) Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 173.
c) Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/7.
d) Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/13.
e) Diskuse.
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)
1. Výsledky hospodaření společnosti BYTY Radvanice s.r.o. za rok 2015. Valná hromada
společnosti.
a) ZO Radvanice schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku společnosti za rok
2015, kde příjmy jsou 4.932.259,56 Kč, výdaje jsou 4.914.027,57 Kč a výsledek
hospodaření je 18.231,99 Kč.
(Hlasování: 9 pro)
b) ZO Radvanice schvaluje finanční plán společnosti na rok 2016.
(Hlasování: 9 pro)
c) ZO Radvanice schvaluje navýšení mezd jednatelům společnosti od 1. 7. 2016 o 5%.
(Hlasování: 9 pro)
d) ZO Radvanice dále schvaluje odměnu prvnímu jednateli ve výši 15.000 Kč.
(Hlasování: 9 pro)
e) ZO Radvanice bere na vědomí informaci o podrobné činnosti společnosti.
(ZO bere na vědomí)

2. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2015.
ZO Radvanice bere na vědomí zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Trutnov za rok 2015, předloženou vedoucím
obvodního oddělení.
(ZO bere na vědomí)
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016.
ZO Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016, kde příjmy a výdaje se zvyšují
o 22.230,- Kč.
(ZO bere na vědomí)
4. Rozpočtové opatření č. 3/2016.
ZO Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016, kde příjmy a výdaje se zvyšují o
632.600,- Kč.
(Hlasování: 9 pro)
5. Projednání žádostí o dar
a) ZO Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 5.000 Kč jako podporu akce „Dětský den – starověký Řím“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi, 1 proti)
b) ZO Radvanice neschvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. jako finanční podporu akce „Radvanická opona 2016 - 2. ročník“.
(Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi, 3 proti)
c) ZO Radvanice neschvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. jako finanční podporu akce „Krakonošův turnaj v karambolu“.
(Hlasování: 9 pro)
d) ZO Radvanice neschvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. jako finanční podporu akce „Velikonoční turnaj v karambolu“.
(Hlasování: 9 pro)
e) ZO Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 4.000 Kč jako finanční podporu akce „White cup 2016 - 3.
ročník“. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi, 2 proti)
f) ZO Radvanice odkládá projednání žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu obce
Radvanice pro VOX Radvanice z.s. jako finanční podporu akce „Halloween pro děti“.
Projednání této žádosti se uskuteční v měsíci září 2016.
(Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel)

g) ZO Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro Jestřábí
jezdci o.s. ve výši 1.900 Kč jako finanční podporu akce „Jízda na čemkoliv“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
h) ZO Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro SDH
Radvanice ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Pálení čarodějnic“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
6. Projednání žádosti o krátkodobý pronájem pozemků p.p.č. 700/2 a p.p.č. 700/15 v k.ú.
Radvanice v Čechách za účelem pořádání motocyklové soutěže.
ZO Radvanice schvaluje krátkodobý pronájem pozemku p.p.č. 700/2 v k.ú. Radvanice
v Čechách za dohodnutou cenu 10.000 Kč. Pronájem je pro AK-KM Enduro Team Pěkov u
Police nad Metují v době od 14. 4. do 19. 4. 2016. Pozemky budou využity pro pořádání
motocyklové soutěže.
Pořadatel se zavazuje do 14. 4. 2016 složit na OÚ Radvanice vratnou kauci ve výši 10.000
Kč, která bude použita v případě porušení smluvních podmínek.
(Hlasování: 9 Pro)
7. Různé:
a) Předložení zprávy kontrolního výboru.
ZO Radvanice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZO za
období leden až prosinec 2015. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Realizace všech
kontrolovaných bodů byla v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva.
(ZO bere na vědomí)
b) Projednání zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 173.
ZO Radvanice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v č.p. 173 jako
prodejnu a sklad, popř. drobnou provozovnu – prostory sloužící podnikání na základě
předloženého podnikatelského záměru. Informace podá společnost BYTY Radvanice s.r.o.
(Hlasování: 9 Pro)
c) Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/7.
ZO Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 559/7, o výměře 110 m2, vedený
jako trvalý travní porost, v k.ú. Radvanice v Č.
(Hlasování: 9 Pro)
d) Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 559/13.
ZO Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 559/13, o výměře 21 m2, vedený
jako trvalý travní porost, v k.ú. Radvanice v Č.
(Hlasování: 9 Pro)

e) Diskuse
P. Gult J. se dotazoval na úklid v okolí komunikace od vlakového nádraží. Starosta
odpověděl, že komunikace a její součásti jsou ve správě SÚS Trutnov. V loňském roce
proběhla iniciativní úklidová akce této lokality místní buňkou KSČM a následně i SÚS.
Doufáme, že správce tento nepořádek odklidí.
P. Lukášek P. se zeptal na dříve zmíněnou informaci o sporu obce s provozovatelem místního
penzionu. Provozovatel místního penzionu podal přes svého právního zástupce na obec výzvu
k uplatnění nároku na náhradu škody a slevu z nájmu ve výši cca 60.000 Kč. Pronajímatel
popisuje ve výzvě vzniklou škodu v souvislosti s nefunkčností regulačního ventilu, který
ovládá topení v budově. Tato závada vznikla na podzim 2014 a průběžně byla řešena. Jelikož
obec necítí vinu, protože ventil lze ovládat i jiným způsobem, předala věc svému právnímu
zástupci k sepsání odpovědi na výzvu.
8. Zpráva o činnosti úřadu.
- informace o dodatku ke smlouvě s firmou ELEKTROWIN a.s. o zpětném odběru
použitých elektrospotřebičů
- sněm MAS
- výbor SOJH
- projekt VPP, nelze opakovat pracovníky
- opatrovnictví, soud o znovunavrácení svéprávnosti
- kolaudační rozhodnutí na A23 II
- ukončena inventarizace, nebyly shledány nedostatky
- informace o webových stránkách, přechod na responziv, možnost podat náměty
- schůzka s OK 99 Hradec Králové, z.s., závody v orientačním běhu 08/2016
- proběhne plošná deratizace v obci od 30.3.2016
- aktualizace knihy Města a obce ČR
- na obci je petice na celoroční otevření úseku silnice III/30110 Chvaleč - Adršpach
- ČEZ odstávka dne 30. 3. 2016
UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 28. 4. 2016 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 29. 3. 2016
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
ověřili:

