OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 38. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 25. 1. 2018
Přítomni: R. Burdych, J. Burdychová, T. Kašpar, Š. Krajniak, M. Krajniaková, R. Mihulková,
T. Němec, K. Olah
Omluveni: J. Gult
Zapisovatel: M. Krajniaková
Hosté: /
Č.j.: OUR/071/2018-Něm
Program:
1. Předběžné výsledky hospodaření obce v roce 2017.
2. Vyúčtování poplatku za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2017.
Kontrolní zpráva o nakládání s komunálním odpadem na území obce Radvanice.
3. Projednání žádosti o dar z rozpočtu obce na realizaci stavby nové rozhledny Žaltman.
4. Projednání prodeje p.p.č. 460, 308/1 a 308/2 v k.ú. Radvanice v Č.
a) Projednání prodeje p.p.č. 460 v k.ú. Radvanice v Čechách.
b) Projednání prodeje p.p.č. 308/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
c) Projednání prodeje p.p.č. 308/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
5. Projednání pronájmu nebyt. prostor na p.p.č. 1029 v areálu Kateřiny I.
a) Revokování usnesení.
b) Projednání pronájmu.
6. Různé.
a) Projednání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Radvanice.
b) Projednání rámcové smlouvy na akci zateplení stropu a rekonstrukce střechy č.p. 175.
c) Projednání žádosti o dar LKM Rapid.
d) Žádost o podporu činnosti okrsku č. 2.
e) Diskuse
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 8 pro)
1. Předběžné výsledky hospodaření obce v roce 2017.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje předběžné výsledky hospodaření obce Radvanice za
rok 2017, kde:
příjmy byly:
17.249.145,15 Kč
výdaje byly:
17.870.473,59 Kč
a financování bylo
621.328,44 Kč
(Hlasování: 8 Pro)
2. Vyúčtování poplatků za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2017.
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 2017.
(Hlasování: 8 pro)
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí kontrolní zprávu o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Radvanice a částku 550 Kč na osobu za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu pro rok 2018.
(na vědomí)

3. Projednání žádosti o dar z rozpočtu obce na realizaci stavby nové rozhledny Žaltman.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro obec
Malé Svatoňovice ve výši 200.000 Kč jako finanční podporu na realizaci stavby nové
rozhledny Žaltman. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
4. Projednání prodeje p.p.č. 460, 308/1 a 308/2 v k.ú. Radvanice v Č.
a) Projednání prodeje p.p.č. 460 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 460 v k.ú. Radvanice v Čechách,
vedeného jako zahrada, o celkové výměře 73 m2, pro Jana Marka, Lidická 371, 530 09
Pardubice za cenu 4.000 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro, 2 se zdrželi)
b) Projednání prodeje p.p.č. 308/1 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 308/1 v k.ú. Radvanice v Čechách,
vedeného jako zahrada, o celkové výměře 610 m2, pro Alenu Ropkovou, Levského 3207, Praha
4 - Modřany za cenu 25.400 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu
obce.
(Hlasování: 8 Pro)
c) Projednání prodeje p.p.č. 308/2 v k.ú. Radvanice v Čechách.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 308/2 v k.ú. Radvanice v Čechách,
vedeného jako zahrada, o celkové výměře 403 m2, pro Alenu Ropkovou, Levského 3207, Praha
4 - Modřany za cenu 17.200 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu
obce.
(Hlasování: 8 Pro)
5. Projednání pronájmu nebyt. prostor na p.p.č. 1029 v areálu Kateřiny I.
a) Revokování usnesení z 37. jednání zastupitelstva, schváleného v bodě 9. písmeno b)
vlastního programu.
Zastupitelstvo obce Radvanice revokuje své usnesení ze dne 13.12.2017, projednané v bodě 9.
písm. b) a ruší dodatek k nájemní smlouvě na pronájem garáže v areálu býv. dolu Kateřina I.
(Hlasování: 8 pro)
b) Projednání pronájmu nebyt. prostor na p.p.č. 1029 v areálu Kateřiny I.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout nebytové prostory p. Vl Pročkovi, bytem
Radvanice č. p. 80, jako garáž a prostory pro provozování drobné podnikatelské činnosti
výrobního charakteru a služeb za dohodnutou cenu nájemného 12.000 Kč bez DPH za rok
s termínem pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2022. V ceně za pronájem nejsou zahrnuty
ostatní služby a energie. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)

6. Různé:
a) Projednání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Radvanice,
ze dne 16.9.2002. Dodatkem se aktualizuje předaný nemovitý majetek k hospodaření
příspěvkové organizaci. Podpisem dodatku pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)

b) Projednání „Rámcové smlouvy o spolupráci“ v souvislostí s projektem zateplení stropu a
rekonstrukce střechy na č.p. 175.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje uzavření rámcové smlouvy s firmou Profesionálové,
a.s. Hradec Králové na poskytování komplexních služeb spojených s projekční a inženýrskou
činností, administrací dotace, administrací výběrového řízení a dotačním managmentem na
projekt „Zateplení stropu a rekonstrukce střechy na č.p. 175“.
Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt.
Podpisem smlouvy a žádosti pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 Pro)
c) Projednání žádosti o dar na akci „Radvadráha - LKM Rapid“.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro klub LKM Rapid Radvanice ve výši 4.000 Kč jako podporu při organizování
akce „Radvadráha“. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 Pro)
d) Projednání žádosti o podporu činnosti okrsku č. 2 Malosvatoňovicko - Radvanicko.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Okrsek č. 2. Malosvatoňovicko – Radvanicko ve výši 2.000 Kč jako jeho finanční podporu.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro, 1 se zdržel)
e) Diskuse
Pan Olah vyslovil požadavek na zřízení přístřešku autobusové zastávky směrem na Jívku.
Starosta odpověděl, že toto je opravu nepříjemnost pro cestující tímto směrem a bude činit
kroky ke zřízení přístřešku. Určitá jednání již proběhla. Paní Burdychová v rámci diskuse o
hasičské zbrojnici požádala o nápravu pozemků v okolí zbrojnice. Starosta již v této záležitosti
oslovil stavební odbor a katastrální úřad, nicméně si situace vyžaduje dlouhodobější řešení.
Snahou je vše narovnat do skutečného stavu.
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
-

Konečná jednání s NSYS, vedoucí k realizaci optické sítě v obci. Schválení smlouvy a
věcného břemene bude součásti příštího jednání.
Návrh nákupu nové techniky na údržbu zeleně. V návrhu je víceúčelový nosič nářadí,
zvládající více činností.
Projednání přijetí pracovní síly na OÚ, úředník – administrativní pracovník/ce.
Podepsáno prohlášení vlastníka o rozdělení č.p. 230, 231 na jednotky s vkladem do KN.

-

Oprava osvětlení u křižovatky ke hřbitovu + garáže, následuje lokalita A23.
V plánu je beseda seniorů s PČR, týkající se jejich bezpečnosti.
Volba prezidenta II. kolo.
V Tříkrálové sbírce vybráno 7.500 Kč. Poděkování všem zúčastněným.
Poděkování obci od manželů Kleinových za úpravu koryta vodního toku směr H.
Radvanice.
Plán akcí na rok 2018 byl vytvořen.
Dar škole 4.000 Kč od firmy Bak a.s.

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se další jednání bude konat dne 22. 2. 2018 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 29 1. 2018

Tomáš Němec,v.r.
starosta obce

ověřili:
Š. Krajniak
T. Kašpar

