OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 18. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 27. 8. 2020
Přítomni: J. Burdychová, J. Diviš, M. Dufka, J. Gult, P. Királová, I. Kubečková,
T. Němec, J. Suchý
Omluveni: R. Mihulková
Zapisovatel: J. Burdychová
Hosté: Mgr. R. Hager
Č.j.: OUR/784/2020
Program:
1. Výsledky hospodaření obce za 1. – 7. měsíc roku 2020.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
3. Projednání vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava vnější hydroizolace
nadzákladového obvodového zdiva objektu č.p. 175 Radvanice“.
4. Návrh na jmenování členů komise pro výběr dodavatele.
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků:
a) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101 v k.ú. Radvanice v Č.
b) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 805 v k.ú. Radvanice v Č.
c) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 397/3 k.ú. Radvanice v Č.
6. Projednání podání žádosti o odkoupení nemovitostí:
a) Projednání žádosti o odkoupení objektu na p.p.č. 37 k.ú. Radvanice v Č.
b) Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1079 v k.ú. Radvanice v Č.
c) Žádost o úplatný převod p.p.č. 136 v k.ú. Radvanice v Č.
7. Schválení podání žádostí o dotaci:
a) Projednání podání žádosti o dotaci na výdaje jednotky SDH Radvanice.
b) Projednání podání žádosti o dotaci na MZE prostřednictvím KHK na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
8. Projednání žádostí o dary:
a) Žádost o dar žadatele Památník Odolov z.s.
b) Žádost o dar žadatele Domov důchodců Lampertice.
9. Různé.
a) Schválení přijetí dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Radvanice v rámci výzvy šablony III.
b) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s.
c) Diskuse.
10. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 8 pro)
1. Výsledky hospodaření obce Radvanice za 1. – 7. měsíc roku 2020.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje výsledky hospodaření obce Radvanice za 1.- 7.
měsíc roku 2020.
Příjmy:
12.428.326,10 Kč
Výdaje:
11.439.218,04 Kč
Financování:
989.108,06 Kč
Obec hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.
(Hlasování: 8 pro)

2. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020, kde příjmy včetně
financování a výdaje se zvyšují o 2.465.310,- Kč.
(Hlasování: 8 pro)
3. Projednání vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava vnější hydroizolace
nadzákladového obvodového zdiva objektu č.p. 175 Radvanice “.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje vyhlášení výběrového řízení v souvislosti s cílem
získat zhotovitele akce „Oprava vnější hydroizolace nadzákladového obvodového zdiva
objektu č.p. 175 Radvanice“.
(Hlasování: 8 pro)
4. Návrh na jmenování členů komise pro výběr zhotovitele.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje členy komise pro výběr zhotovitele akce „Oprava
vnější hydroizolace nadzákladového obvodového zdiva objektu č.p. 175 Radvanice“ ve
složení: J. Suchý, P. Királová, J. Diviš a Ing. Bc. Alena Zahradníková. Jako náhradníci
komise jsou jmenováni T. Němec, M. Dufka, J. Gult, I. Kubečková, J. Burdychová, R.
Mihulková a V. Zahradník.
(Hlasování: 8 pro)
5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků:
a) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101 v k.ú.
Radvanice v Čechách.
(Hlasování: 8 pro)
b) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 805 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 805 v k.ú.
Radvanice v Čechách.
(Hlasování: 8 pro)
c) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 397/3 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 397/3 v k.ú.
Radvanice v Čechách.
(Hlasování: 8 pro)

6. Projednání žádosti o odkoupení nemovitosti:
a) Projednání žádosti o odkoupení objektu na p.p.č. 37 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti a jednání o odkoupení nemovitosti
na p.p.č. 37 v k.ú. Radvanice v Č. Přípravou smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
b) Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1079 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 1079
v k.ú. Radvanice v Čechách na Státní pozemkový úřad.
(Hlasování: 8 pro)

c) Projednání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 136 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 136 v k.ú.
Radvanice v Čechách na Státní pozemkový úřad.
(Hlasování: 8 pro)
7. Schválení podání žádosti o dotaci:
a) Projednání podání žádosti o dotaci na výdaje jednotky SDH Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci na
výdaje za odbornou přípravu, uskutečněné zásahy mimo územní obvod a na vybavení a
opravy neinvestiční povahy z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím
Královéhradeckého kraje pro jednotku SDH Radvanice. Podpisem žádosti pověřuje starostu
obce.
(Hlasování: 8 pro)
b) Projednání podání žádosti o dotaci na MZE prostřednictvím KHK na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu
Ministerstva zemědělství prostřednictvím KHK v rámci zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích. Podpisem žádosti pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
8. Projednání žádostí o dary:
a) Žádost o dar žadatele Památník Odolov z.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Památník Odolov z.s. ve výši 1.000 Kč jako finanční podporu spolku. Podpisem darovací
smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
b) Žádost o dar žadatele Domov důchodců Lampertice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro DD
Lampertice ve výši 2.000 Kč jako finanční podporu při pořádání akcí v domově. Podpisem
darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
9. Různé:
a) Schválení přijetí dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Radvanice v rámci výzvy šablony III.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje přijetí dotace ve výši 623.579 Kč z dotačního fondu
MŠMT, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci Výzvy Šablony III pro ZŠ a
MŠ Radvanice.
(Hlasování: 8 pro)

b) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2019074/VB2. Smlouva bude uzavřena s ČEZ Distribuce a.s. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
c) Diskuse
V rámci diskuse vystoupil ředitel ZŠ a MŠ Radvanice Mgr. R. Hager s informacemi o začátku
školního roku a hygienických pravidlech ve školním zařízení. Dále informoval o dotaci na
projekt Šablony III. a otevření jednoho oddělení v MŠ. Další diskuse je součástí záznamu.
10. Zpráva o činnosti úřadu:
-

projekt JSDH – dopravní automobil, zaslána žádost o proplacení,
chodník u Jáchymovských domů je dokončen,
na ČOV dokončeny plánované práce na zábradlí, lávkách a kladkostroji,
provedeny opravy cest drtí (zahrádky, Slavětín – hráz, sjezd Kateřina I., garáže za
kostelem, zvl. Škola, D. Radvanice),
budou zahájeny práce na změně územního plánu, lze podávat žádosti,
přípravné práce na schválení pozemkových úprav,
termín na vyplnění dotazníku strategie rozvoje obce do 31.8.2020
od září jedno oddělení MŠ,
porucha techniky JSDH – Tatra 815, posudek na případný prodej u Tatra 148,
křest Almanachu bude dne 12.9.2020
bohužel nebyly získány dotace na plánované projekty (střecha 176 a školní hřiště),
bude žádáno opětovně.

UKONČENÍ
Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se další jednání bude konat dne 24. 9. 2020 od 18:00 hod.

V Radvanicích dne 3. 9. 2020
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
Ověřili:
Jan Suchý
Mgr. Petra Királová

