OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 27. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 26. 1. 2017
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/0053/2017
Program:
1. Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2016.
2. Vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2016.
Kontrolní zpráva o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
3. Různé:
a) Projednání žádosti o finanční podporu – Chalupění, z.s.
b) Projednání žádosti o peněžitý dar – Domov pro seniory Pilníkov.
c) Projednání žádosti o finanční příspěvek – Diakonie Českobratrské církve
evangelické Vrchlabí.
d) Projednání žádosti o peněžitý dar na akci „Radvadráha“ - LKM Rapid Radvanice.
e) Projednání žádosti o finanční příspěvek – Oblastní charita Trutnov.
f) Diskuse.
4. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 9 Pro)
1. Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje předběžné výsledky hospodaření obce Radvanice za
rok 2016, kde:
příjmy byly:
16.359.128,62 Kč
výdaje byly:
12.992.274,81 Kč
a financování bylo:
3.366.853,81 Kč
(Hlasování: 9 Pro)
2. Vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2016.
Kontrolní zpráva o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje vyúčtování poplatku za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu za rok 2016.
(Hlasování: 9 pro)
Zastupitelstvo obce 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 2017.
(na vědomí)

3. Různé:
a) Projednání žádosti o finanční podporu – Chalupění, z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro spolek Chalupění, z.s.
(Hlasování: 9 pro)
b) Projednání žádosti o peněžitý dar – Domov pro seniory Pilníkov.
Zastupitelstvo obce Radvanice neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Domov pro seniory Pilníkov.
(Hlasování: 9 Pro)
c) Projednání žádosti o finanční příspěvek – Diakonie Českobratrské církve evangelické
Vrchlabí.
Zastupitelstvo obce Radvanice neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Vrchlabí.
(Hlasování: 9 Pro)
d) Projednání žádosti o peněžitý dar na akci „Radvadráha“ - LKM Rapid Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro klub LKM Rapid Radvanice ve výši 3.000 Kč jako podporu při organizování
akce „Radvadráha“. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 Pro)
e) Projednání žádosti o finanční příspěvek – Oblastní charita Trutnov.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Oblastní charitu Trutnov pro rok 2017 ve výši 20.000 Kč.
(Hlasování: 9 Pro)

f) Diskuse:
P. Trejtnar vznesl dotaz na možnost opravy sjezdu ze silnice II/301 směrem do areálu
bývalého dolu Kateřina II. Starostou bylo odpovězeno, že při opravách výtluků byl požádán
správce komunikace a část sjezdu již při této akci po dohodě opravil. Bude snahou opravit i
další část a to novým požadavkem na správce, popř. spoluúčastí obce a firem v prostoru
podnikajících.
P. Mádr se dotazoval na úpravu běžeckých stop svazkem SOJH a na dostupnost či
nedostupnost záchranných složek v lokalitě Jestřebích hor. Jeho konkrétní zkušenost
vyplývala ze záchranné akce při těžkém úraze u Slavětínské rozhledny. Toto je spíše otázka
na systém dostupnosti záchranných složek a jejich vybavení do hůře přístupného terénu
v místní lokalitě. Jako případné řešení se nabízí varianta oslovit prostřednictvím správce
běžeckých stop pro nás spádovou Báňskou záchrannou službu v Odolově a požádat o
vyjádření se k vybavení v těchto konkrétních případech. Cílem je tuto složku podpořit
v případných úvahách o dovybavení technikou do terénu. Pozitivní v této souvislosti je
skutečnost, že komunikace k Jestřebí boudě je i v těchto složitých podmínkách sjízdná.

4. Zpráva o činnosti úřadu:
-

plán akcí 2017 publikován a zaslán na SOJH (možno doplňovat termíny, plakáty
budou zároveň zasílány a publikovány na stránkách SOJH),
vyhláška o rušení nočního klidu byla právním rozborem MV ČR odsouhlasena,
na 28. 2. 2017 je vyhlášena dražba bývalého provozního objektu Kateřina II., která
se uskuteční v prostorách FÚ Trutnov,
účast na výroční schůzi KČT,
poděkování za Tříkrálovou sbírku – Oblastní charita TU, kde letošní sbírka
vynesla 6.252 Kč,
dar škole od firmy Na Hranici spol. s r.o. – 20.000 Kč,
nabídka bytů občanům k pronájmu společností BYTY Radvanice s.r.o.
1. 2. 2017 proběhne informativní schůzka s nájemníky č.p. 230, 231 o
připravované privatizaci bytových jednotek,
nabídka volného pracovního místa na pozici údržbář obecních objektů a veřejných
prostranství.

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se jednání bude konat dne 23. 2. 2017 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 30. 1. 2017

Tomáš Němec,v.r.
starosta obce

ověřili:
Š. Krajniak
T. Kašpar

