OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 23. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 29. 9. 2016
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, J. Gult, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková,
R. Mihulková, T. Němec, K. Olah
Omluveni: /
Zapisovatel: M. Krajniaková
Hosté: /
Č.j.: OUR/0409/2016
Program:
1. Zpráva preventisty obce Radvanice. Zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice.
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2016.
3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2016.
4. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 16POV020080/TR/NEINV na projekt „Oprava místní komunikace Radvanice – lokalita
Studénka“.
5. Projednání přijetí dotace z dotačního fondu KHK pro JSDH Radvanice na realizaci
projektu s názvem „Zvýšení akceschopnosti JPO III“ evidovaného pod číslem
16RRD12-0008.
6. Projednání prodeje části pozemku p.č. 652 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 97 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
8. Různé:
a) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu.
b) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní - nemovitost.
c) Provozní řád dětského hřiště.
d) Žádost o dar na akci „Halloween pro děti“ – VOX Radvanice z.s.
e) Diskuse.
9. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 pro)
1. Zpráva preventisty SDH a obce Radvanice. Zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí zprávu preventisty obce Radvanice,
preventisty SDH a zároveň zprávu velitele jednotky SDH za období říjen 2015 až září 2016.
(ZO bere na vědomí)
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí vydání příkazu starostou obce k provedení
inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2016.
(ZO bere na vědomí)
3. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2016.
a) RO č. 9/2016
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016, kde příjmy a
výdaje se zvyšují o 48.480,- Kč.
(ZO bere na vědomí)

b) RO č. 10/2016
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016, kde příjmy a výdaje
se zvyšují o 218.790,- Kč.
(Hlasování: 9 pro)
4. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 16POV020080/TR/NEINV na projekt „Oprava místní komunikace Radvanice – lokalita Studénka“.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 1/23/2016 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje přijetí dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z dotačního fondu KHK č. 16POV02-0080/TR/NEINV“. Podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce.
(Hlasování: 9 pro)
5. Projednání přijetí dotace z dotačního fondu KHK pro JSDH Radvanice na realizaci
projektu s názvem „Zvýšení akceschopnosti JPO III“ evidovaného pod číslem 16RRD120008.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 2/23/2016 v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje přijetí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Zvýšení akceschopnosti JPO III“,
evidovaného pod číslem 16RRD12-0008. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 pro)
6. Projednání prodeje části pozemku p.č. 652 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje na základě žádosti č.j. OUR/0237/2016 prodej části
p.p.č. 652 v k.ú. Slavětín u Radvanic, ostatní plocha, o celkové výměře 300 m2 pro p.
Miroslava Hyku, trvale bytem K Vizerce 472, 164 00 Praha 6 za cenu 22.000 Kč a pověřuje
jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 97 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje na základě žádosti č.j. OUR/0314/2016 prodej p.p.č.
97 v k.ú. Slavětín u Radvanic, trvalý travní porost, o celkové výměře 1.159 m2 pro pí.
Kateřinu Hůlovou, trvale bytem třída SNP 591/19, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
za cenu 61.300 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
8. Různé:
a) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a právu provést stavbu. Smlouva bude uzavřena s pí. Evou Pižlovou,
Podvihov č. ev. 29, 747 06 Opava. Stavba je realizace vodovodní přípojky na pozemku p.č.
596/3 v k.ú. Radvanice v Čechách. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
b) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní - nemovitost.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje sepsání smluv o budoucích smlouvách kupních
s majiteli nemovitostí, uvedených v připojené tabulce. Jednáním o koupi a podpisem smluv
pověřuje starostu obce.

Parcela č.

Nájemce

Druh

Výměra

SJM Burdych Rostislav a Burdychová Julie
Radvanice č.p. 166

trvalý travní porost

cca 40 m2

Diviš Jiří,
Radvanice č.p. 217

orná půda

cca 250 m2

627/4

SJM Dufka Vladislav a Dufková Oldřiška Mgr.
Radvanice č.p. 218

trvalý travní porost

cca 50 m2

626/2

Jirmanová Eva,
Radvanice č.ev. 59

trvalý travní porost

cca 10 m2

559/2

Mádr Miroslav,
Radvanice č.p. 233

ostatní plocha

cca 75 m2

trvalý travní porost

cca 10 m2

626/1

553

623

Seifert Pavel, č.p. 59, 542 11 Chvaleč
Seifertová Milada, Radvanice č.p. 220, 542 12
Vyčichlová Dana, Sladkovského 679, Kolín IV
280 02 Kolín

(Hlasování: 9 pro)
c) Provozní řád dětského hřiště.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje provozní řád veřejného dětského hřiště.
(Hlasování: 9 pro)
d) Žádost o dar na akci „Halloween pro děti“ – VOX Radvanice z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
VOX Radvanice z.s. ve výši 1.500 Kč jako finanční podporu akce „Halloween pro děti“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro, 1 proti)
e) Diskuse:
P. Kašpar se dotazoval na pokračování projektu „Revitalizace sběrných míst v sídlišti“.
Starostou bylo odpovězeno, že byla získána a přijata dotace z KHK na přestavbu
kontejnerových stání a tím i zkulturnění těchto nepěkných přístřešků. V zimních měsících
bude probíhat oslovení dodavatelů, kde je reálné vysoutěžit příznivou cenu za dílo ve
výběrovém řízení. Čerpání dotace je do roku 2017.
P. Krajniak apeloval na občany v souvislosti s nebezpečným odpadem. V polovině září
proběhl organizovaný sběr nebezpečného odpadu, který byl dostatečně anoncován. Je
zarážející, že hned po sběru a průjezdu kontejneru obcí někdo ze spoluobčanů odložil nový
nebezpečný odpad ke garážím v areálu Kateřina I. Tento občan se mylně domnívá, že se zde
nachází sběrný dvůr a že je povinností obce tento odstranit.
P. Gult se dotazoval velitele jednotky SDH na pálení např. větví na zahradách. Při pálení
většího množství je nutné tuto skutečnost nahlásit na HZS KHK. Odkaz k vyplnění formuláře
je na www stránkách SDH Radvanice.
Pí. Bláhová upozornila na stálé plnění kontejneru u hřbitova odpadem, který sem nepatří a dá
se např. třídit. Zdálo by se, že je nepravděpodobné, že by se v kontejneru mohl vyskytnout

biologický odpad, když v blízkosti je velkoobjemový kompostér. Ovšem opak je pravdou,
opět nepochopitelné, bohužel.
P. Lukášek vyslovil požadavek na účast při inventurách majetku SDH.

9. Zpráva o činnosti úřadu.
- proběhla kontrola hospodaření obce z KHK (audit), bez zjištěných chyb
- volby do zastupitelstva KHK (proběhlo stanovení počtu členů komise, jmenování
zapisovatelky komise, oznámení o počtu a sídle volebního okrsku a o době a místě
konání voleb, první zasedání volební komise, distribuce hlasovacích lístků – vlastní
volby proběhnou 7. 10. 2016 od 14 do 22 hod. a 8. 10. 2016 od 8 do 14 hod.
- silnice Studénka, 5. 9. 2016 nástup dle smlouvy, probíhá, 13. - 15. 10. 2016 asfalty
- kontrola OPP z probační a mediační služby, výkon alternativního trestu u obce
- VPP ukončila činnost další osoba, nyní 1 pracovník
- opatrovnictví, 1x předání na HK, 1x soud (odročeno)
- proběhl sběr nebezpečného odpadu
- sběr papíru ZŠ pondělí 10.10.2016 od 6.30 do 17.00 hod.

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 27. 10. 2016 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 3. 10. 2016

Tomáš Němec
starosta obce

ověřili:
Š. Krajniak
T. Kašpar

