OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 22. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 25. 8. 2016
Přítomni: R. Burdych, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: J. Burdychová, R. Mihulková
Zapisovatel: M. Krajniaková
Hosté: /
Č.j.: OUR/0366/2016
Program:
1. Výsledky hospodaření obce za 1. - 7. měsíc roku 2016.
2. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2016.
3. Projednání schválení Územního plánu Radvanice.
4. Projednání přijetí dotace na revitalizaci sběrných míst v sídlišti.
5. Projednání pronájmu nebytových prostor.
6. Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.č. 97, k.ú. Slavětín u Radvanic.
7. Různé:
a) Projednání stanovení ceny za hrobová místa.
b) Projednání podání žádosti o poskytnutí pracovníků na VPP z ÚP v rámci APZ a
počtu takto získaných pracovních míst a schválení podpisu smlouvy.
c) Žádost o dotaci JSDH JPO III.
d) Žádost o dar na akci „8. Jestřábí motopárty“ – Jestřábí jezdci o.s
e) Diskuse
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 7 pro)
1. Výsledky hospodaření obce za 1. - 7. měsíc roku 2016.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 7.
měsíc roku 2016.
Příjmy:
9.953.571,29 Kč
Výdaje:
6.402.519,87 Kč
Financování:
3.551.051,42 Kč
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016.
(Hlasování: 7 pro)
2. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2016.
a) RO č. 7/2016
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016, kde příjmy a
výdaje se zvyšují o 644.120,- Kč.
(ZO bere na vědomí)
b) RO č. 8/2016
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016, kde příjmy včetně
financování a výdaje se zvyšují o 351.230,- Kč.
(Hlasování: 7 pro)

3. Projednání schválení Územního plánu Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 1/22/2016 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce Radvanice po projednání návrhu Územního plánu Radvanice
předloženého odborem rozvoje města Městského úřadu v Trutnově:
I. ověřuje
soulad Územního plánu Radvanice s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Radvanice,
doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Radvanice neshledalo žádný rozpor.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Radvanice.
III. vydává
podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Územní plán Radvanice“.
(Hlasování: 7 pro)
4. Projednání přijetí dotace z dotačního fondu KHK pro obec Radvanice na revitalizaci
sběrných míst v sídlišti.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 2/22/2016 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje přijetí dotace ve výši 185.000 Kč z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Revitalizace sběrných míst v obci
Radvanice“, evidovaného pod číslem 16ZPD03-0025. Podpisem smlouvy pověřuje starostu
obce.
(Hlasování: 7 pro)
5. Projednání pronájmu nebytových prostor.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout nebytové prostory v č.p. 20 pí. M.
Zubričanové, bytem Radvanice č. p. 179, jako drobnou provozovnu – prostory sloužící
podnikání na základě předloženého podnikatelského záměru za dohodnutou cenu nájemného
360,- bez DPH měsíčně s termínem pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2018. V ceně za
pronájem nejsou zahrnuty ostatní služby a energie. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 Pro)
6. Projednání zveřejnění záměru odprodat pozemek p.č. 97, k.ú. Slavětín u Radvanic.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek p.p.č. 97 v
k.ú. Slavětín u Radvanic.
(Hlasování: 7 Pro)

7. Různé:
a) Projednání stanovení ceny za hrobová místa.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje stanovení ceny za nájem hrobového míst na 15
Kč/m2 za rok. Tato cena se skládá z položky nájemného 7 Kč/m2 a položky služeb spojených
s nájmem 8 Kč/m2. Schválená cena nájmu hrobových míst je platná od 1. 9. 2016.
(Hlasování: 7 pro)
b) Projednání podání žádosti o poskytnutí pracovníků na VPP z ÚP v rámci APZ a počtu
takto získaných pracovních míst a schválení podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání a podpis dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP, uzavřenou s Úřadem práce ČR. Podpisem dohody
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro)
c) Žádost o dotaci JSDH JPO III.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního fondu
KHK z programu „Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO III“.
(ZO bere na vědomí)
d) Žádost o dar na akci „8. Jestřábí motopárty“ – Jestřábí jezdci o.s
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Jestřábí jezdce o.s. ve výši 8.000 Kč jako finanční podporu akce „8. Jestřábí motopárty“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro)

e) Diskuse
P. Lukášek položil dotaz související s opravou omítky na DPS v souvislostí s tím, že na tomto
objektu bylo postaveno lešení. Starostou bylo odpovězeno, že lešení bylo v rozpočtu firmy,
která opravovala střechu. BYTY Radvanice s.r.o. provádějí kroky na opravách zjištěného
průsaku odpadu do zdi a odvětrání vlhkosti ze sklepních prostor. Po zjištění rozpočtu nákladů
bude omítka opravena.
P. Trejtnar se dotazoval na existenci reklamního poutače v křižovatce u DPS. Starostou bylo
na odboru výstavby zjištěno, že probíhá řízení o odstranění stavby. Majitel byl vyzván
k doložení patřičných dokladů. Lhůta byla stanovena do konce roku 2016.
P. Matýs vznesl dotaz, týkající se mostu u fotbalového hřiště. Z odpovědi starosty vyplynulo,
že dřevo na nutnou opravu je již objednáno. Po dopravení dřeva dojde k opravě tohoto
přejezdu.
P. Gult upozornil na skutečnost, že řidiči v obci neznají pravidla provozu, týkající se obytné
zóny (pozn. pravidla byla otištěna v Radvanickém zpravodaji č. 37). Navrhoval doplnění
označení zóny o dodatkovou tabulku, upozorňující na tuto skutečnost.
P. Lukášek byl v posledním dotaze informován o probíhajícím řízení v případě posunutí
označení obce nad výjezd z lokality A23 (pod lanovkou). Veškerá souhlasná stanoviska byla
předložena Oddělení silničního hospodářství a dopravy MÚ Trutnov pro vydání rozhodnutí.

8. Zpráva o činnosti úřadu:
-

-

-

volby do zastupitelstva KHK se uskuteční 7. – 8. 10. 2016
vydán spisový a skartační řád obce
proběhly nutné opravy komunikací v obci, pokračovat se bude v příštím roce
oprava komunikace na Studénky, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo s upřesněním
termínu zahájení díla, pravděpodobný termín je 5. 9. 2016
v srpnu proběhla povodňová prohlídka toků v obci, v řešení jsou 2 zjištěné závady
projekt na zateplení školního klubu pozastaven, nejprve je nutná oprava střechy a její
nátěr, s tímto je spojen nátěr střechy na tělocvičně ZŠ (podzim 2016 – jaro 2017)
projekt zateplení jídelny a školní družiny je v jednání, dotační akce na příští rok
proběhlo jednání na MÚ TU v souvislosti se zkapacitněním podjezdu pod železničním
viaduktem v Poříčí, které by mělo proběhnout v příštím roce (reakce na dopis zaslaný
na Krajský úřad KHK); v případě zvýšení provozu na komunikaci II/301 o nákladní
dopravu nikdo neřeší zmíněnou komunikaci, do které již několik let nejsou vkládány
žádné investice
dětské hřiště je v provozu, dodány nové herní prvky
došlo k prořezávce vzrostlých lip u č.p. 80, 166 a 167; v podzimních měsících bude
nutné tyto ozdravné a bezpečnostní zákroky provést u školní družiny, kde nabídka
odborné firmy je 25.000 Kč
v měsíci září proběhne audit hospodaření obce
v opatrovnictví probíhají soudní řízení na základě odvolání se proti rozsudku soudu
Cena východních Čech v orientačním běhu, pronájem prostor

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 29. 9. 2016 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 29. 8. 2016

Tomáš Němec
starosta obce

ověřili:
Š. Krajniak
T. Kašpar

