OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 41. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 26. 4. 2018
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/259/2018-Něm
Program:
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 3. měsíc roku 2018.
2. Rozpočtová opatření.
a) Rozpočtové opatření č. 3/2018.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2018.
3. Projednání prodeje pozemku p.č. 801 v k.ú. Radvanice v Č.
4. Projednání žádostí o finanční dary.
a) Žádost o dar na akci „Člověče, nezlob se“ – VOX Radvanice z.s.
b) Žádost o dar na akci „Radvanický míč 2018“ – VOX Radvanice z.s.
c) Žádost o dar na akci „Jarní a podzimní taneční odpoledne“ – VOX Radvanice z.s.
d) Žádost o dar na akci „Dětský den“ – VOX Radvanice z.s.
e) Žádost o dar na akci „Rybářské závody“ – Radomír Királ
5. Různé.
a) Projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 75/2 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
b) Diskuse
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu.

1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 3. měsíc roku 2018.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 3. měsíc
roku 2018, kde:
příjmy jsou:
4.412.819,94 Kč
výdaje jsou:
2.795.140,80 Kč
financování je:
1.617.679,14 Kč
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2018.
(Hlasování: 9 pro)
2. Rozpočtová opatření č. 3 a 4/2018.
a) Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018.
(ZO bere na vědomí)
b) Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, kde příjmy a výdaje se
zvyšují o 46.460,- Kč.
(Hlasování: 9 pro)

3. Projednání prodeje p.p.č. 801 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 801 v k.ú. Radvanice v Čechách, vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, pro pí. Olgu Nutzovou, trvale bytem
Radvanice 189 za cenu 1.650 Kč a pověřuje jednáním o prodeji starostu obce.
(Hlasování: 9 pro)
4. Projednání žádostí o finanční dary.
a) Žádost o dar na akci „Člověče, nezlob se“ – VOX Radvanice z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 2.000 Kč jako finanční podporu akce „Člověče nezlob se“. Podpisem
darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 5 pro, 3 proti, 1 se zdržel)
b) Žádost o dar na akci „Radvanický míč 2018“ – VOX Radvanice z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 3.000 Kč jako finanční podporu akce „Radvanický míč 2018“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
c) Žádost o dar na akci „Jarní a podzimní taneční odpoledne“ – VOX Radvanice z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Jarní a podzimní taneční
odpoledne“. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
d) Žádost o dar na akci „Dětský den“ – VOX Radvanice z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro VOX
Radvanice z.s. ve výši 5.000 Kč jako finanční podporu akce „Dětský den“. Podpisem darovací
smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro, 1 proti)
e) Žádost o dar na akci „Rybářské závody pro děti“ – Radomír Királ
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Radomíra Királa ve výši 1.500 Kč jako finanční podporu akce „Rybářské závody pro děti“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 9 pro)
5. Různé:
a) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 75/2 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 75/2, o výměře
253 m2, vedený jako trvalý travní porost v k.ú. Slavětín u Radvanic.
(Hlasování: 9 pro)

b) Diskuse
Paní Mihulková se dotazovala na lavičky v obci a okolí. Bylo odpovězeno, že je nutné nejprve
opravit stávající. Jsou nakoupeny latě a pracovníci vadné prvky průběžně mění. Na novém
dětském hřišti u OÚ jsou testovány lavičky z recyklovaného plastu a budou zakoupeny další.
Již minule bylo řešeno umístění několika laviček k „procházkám“ do míst mimo sídliště. Zde
musí být zvolen vhodný výrobce a jejich ukotvení. Starosta požádal o zaslání kontaktů na
výrobce pro výběr vhodných prvků.
Pan Gult podotkl na pravděpodobnost vady a tvorby fleku na fasádě mateřské školy. Toto
starosta prověří fyzicky na místě.
Pan Burdych se dotazoval na údržbu přístupové cesty přes hráz ve Slavětíně. K tomuto bylo
odpovězeno, že obec zajistí štěrk na opravu komunikace v majetku obce. Ostatní komunikace
jsou v majetku Lesů ČR, PKÚ s.p., Obce Chvaleč a soukromé osoby.
Pan Lukášek kritizoval nečinnost v řešení osvětlení lokality A23. Starosta konstatoval, že práce
na zhotovení byly objednány a bohužel tyto práce nejsou dokončeny. Bude urgována realizační
firma.
Pan Lindauer požadoval opravu lampy osvětlení u výměníku za penzionem. Starostou bylo
sděleno, že tato lampa není prioritou. Pan Lindauer podotkl, že zaměstnanci docházejí do
penzionu po tmě. Na toto starosta reagoval, že by bylo důležitější mít osvětlené cesty na
autobusovou zastávku, kam docházejí i děti. Pan Lindauer následně požadoval schválení
opravy dotyčné lampy na vlastní náklady. Toto starosta nepovolil, jelikož dojde v brzké době
k plánované opravě a revizi veřejného osvětlení v celé obci, kde opět nefunguje několik světel.
Následně byly řešeny tenisové kurty. Zde pan Mádr navrhoval otevření a zpřístupnění pravého
kurtu, který je již v neutěšeném stavu. Stav kurtů je opravdu špatný a toto bylo zapříčiněno
nevhodným zásahem nájemce při odvodňování plochy. V minulosti bylo vše postaveno na
brigádách nadšenců a zájemců o provozování tohoto zařízení. Zájemci proto užívali kurty
zdarma. Jedinou variantou je zadání vyprojektovat bezúdržbové hřiště, uspořit prostředky
v rozpočtu a následně zpoplatnit vstup.
Paní Bezuchová navrhovala měření rychlosti projíždějících vozidel ze směru od Jívky okolo
lokality A23. I když je v křižovatce značka STOP, je zde nebezpečné vyjíždění. Pan Lindauer
navrhoval jako variantu umístění retardérů. Záležitost měření bude diskutována s PČR.
6. Zpráva o činnosti úřadu.
- Proběhla kontrola z ÚP na VPP s negativním zjištěním.
- Výběr pracovníka OÚ proběhl hodnocením ve 2 kolech, byla vybrána vhodná uchazečka.
- Připojení školy k potravinové pomoci KHK – obědy do škol.
- Pasport místních komunikací nabídka cca 70.000 Kč, vzhledem k dotačním možnostem.
- Budova hasičské zbrojnice, provedeny kroky k zápisu do KN.
- Ul. Petřkovická – změna termínu.
- Zaslána stížnost na občanské soužití v zahrádkářské kolonii.
- Investice do ČOV, dovybavení nutnou technologií 300.000 Kč
- Tvorba almanachu o škole + den obce 25.8.2018 (schůzka se spolky).
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se další jednání bude konat dne 31. 5. 2018 od 18.00 hod.
V Radvanicích dne 4.5.2018
Tomáš Němec,v.r.
starosta obce
ověřili:
Š. Krajniak
J. Burdychová

