OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 10. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 26. 9. 2019
Přítomni: J. Burdychová, M. Dufka, J. Gult, P. Királová, R. Mihulková, T. Němec, J. Suchý
Omluveni: J. Diviš, I. Kubečková
Zapisovatel: J. Burdychová
Hosté: /
Č.j.: OUR/641/2019

Program:
1. Zpráva preventisty obce Radvanice. Zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice.
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2019.
3. Rozpočtové opatření.
4. Projednání návrhu darovací smlouvy na převod majetku z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce.
5. Různé:
a) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
b) Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v č.p. 25.
c) Diskuse
6. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 7 pro)

1. Zpráva preventisty SDH a obce Radvanice. Zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí zprávu preventisty obce Radvanice a
preventisty SDH. Zároveň bere na vědomí zprávu velitele jednotky SDH za období říjen 2018
až září 2019. Tímto jim děkuje za výkon jejich dobrovolné činnosti.
(ZO bere na vědomí)
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí vydání příkazu starostou obce k provedení
inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2019.
(ZO bere na vědomí)
3. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, kde příjmy a výdaje se
zvyšují o 917.380,- Kč.
(Hlasování: 7 pro)

4. Projednání návrhu darovací smlouvy na převod majetku z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 1/10/2019 v tomto znění: „Zastupitelstvo
obce Radvanice schvaluje darovací smlouvu na převod majetku z vlastnictví České republiky Palivového kombinátu Ústí, státní podnik do vlastnictví obce Radvanice“. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 7 pro)
5. Různé:
a) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019074/SOBS VB/02. Smlouva bude
uzavřena s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, kde předmětem je zřízení věcného břemene dle § 25
odst. 4 zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona. Stavba je realizace výstavby součásti
distribuční soustavy na pozemku p.č. 684/1 a 684/17 v k.ú. Slavětín u Radvanic.
(Hlasování: 7 pro)

b) Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v č.p. 25.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout nebytové prostory p. Janu Mikyskovi,
bytem Radvanice 230, jako drobnou provozovnu – prostory sloužící podnikání na základě
předloženého podnikatelského záměru za dohodnutou cenu nájemného 1.150,- měsíčně
s termínem pronájmu na dobu neurčitou. V ceně za pronájem nejsou zahrnuty ostatní služby a
energie. Smlouva bude sepsána se společností BYTY Radvanice s.r.o.
(Hlasování: 7 pro)

c) Diskuse
V samotné diskusi byla opětovně řešena otázka autovraků. Z medií si může každý usoudit, jak
složitá je to situace. Starosta požádal občany o nahlášení majitelů odstavených vozidel, které se
pokusí oslovit. Dále byl vznesen dotaz na čištění chodníků. Toto probíhá, jelikož byl pořízen
stroj na odstraňování travního drnu. Dotaz zazněl i na možnou instalaci soumrakových spínačů
veřejného osvětlení. V současné době jsou již technologie v těchto zařízeních vyspělejší, tudíž
lze se touto cestou vydat a vynechat tak zdlouhavé nastavování režimu spínání.

6. Zpráva o činnosti úřadu:
-

schůzka s PKÚ a dozorčí radou, informace byla podána u projednání darovací smlouvy,
pojistná událost, opravy střech s pěnovou izolací se pravděpodobně přesunou do jarních
měsíců,
pasport místních komunikací a veřejného osvětlení bude nutno po jejich dokončení
projednat a schválit,
přeložka vodovodního řadu v křižovatce směr Kateřina I, hasičská zbrojnice je
vzhledem k četnosti oprav pojata jako nutná investice z důvodu havarijního stavu a

-

tudíž bude provedena v nejbližším termínu, jedná se o přeložku 80 m v hodnotě cca
150.000 Kč,
v termínu 25. – 27. 10. 2019 proběhne svoz objemného a nebezpečného odpadu,
probíhají práce na zprovoznění aplikace City App,
proběhne realizace obecně prospěšných prací pracovníka pro obec,
dojde k podpisu SOD s vybraným dodavatelem na sanaci hrubého přečištění ČOV.

Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se další jednání bude konat dne 24. 10. 2019 od 18.00 hod.

V Radvanicích dne 3. 10. 2019

Tomáš Němec, v.r.
starosta obce

ověřili:

