OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 30. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 23. 9. 2021
Přítomni: J. Burdychová, M. Dufka, I. Kubečková, R. Mihulková, T. Němec, J. Suchý
Omluveni: J. Diviš, J. Gult, P. Királová
Zapisovatel: J. Burdychová
Hosté: /
Č.j.: OUR/1000/2021

Program:
1. Zpráva preventisty obce Radvanice. Zpráva o činnosti jednotky SDH Radvanice.
2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2021.
3. Rozpočtové opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 7/2021.
b) Rozpočtové opatření č. 8/2021.
4. Projednání pronájmu části pozemku p.p.č. 700/2 v k.ú. Radvanice v Č.
5. Projednání výběru zhotovitele Změny č. 1 ÚP obce Radvanice.
6. Různé:
a) Projednání podání žádosti o dotaci na MZE prostřednictvím KHK na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
b) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 32/1 v k.ú. Radvanice v Č.
c) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600/1 díl. 2, parcela zjednodušené
evidence dle přídělového plánu v k.ú. Radvanice v Č.
d) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600/3, parcela zjednodušené
evidence dle pozemkového katastru v k.ú. Radvanice v Č.
e) Projednání zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 102/1, parcela zjednodušené evidence
dle pozemkového katastru v k.ú. Radvanice v Č.
f) Projednání zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 234/1 v k.ú. Radvanice v Č.
g) Projednání rekultivace bývalé vlečky - třídění kamene.
h) Projednání žádosti o dar Jestřábí jezdci.
i) Projednání nabídky Pošta Partner.
j) Diskuse
7. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 6 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
2020 až září 2021. Tímto jim děkuje za výkon jejich dobrovolné činnosti.
(ZO bere na vědomí)

2. Plán inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí vydání příkazu starostou obce k provedení
inventarizace majetku obce Radvanice k 31. 12. 2021.
(ZO bere na vědomí)
3. Rozpočtové opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021, kde příjmy a
výdaje se zvyšují o 49.500 Kč.
(ZO bere na vědomí)
b) Rozpočtové opatření č. 8/2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021, kde příjmy včetně
financování a výdaje se zvyšují o 81.000 Kč.
(Hlasování: 6 pro)
4. Projednání pronájmu části pozemku p.p.č. 700/2 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout část p.p.č. 700/2 v k.ú. Radvanice v Č. o
výměře cca 4.000 m2 za nabídnutou částku 150.000 Kč pro společnost DREVOINDUSTRIA
SMOLENICE s.r.o. Pozemek bude smluvně pronajatý na období 24.9. 2021 – 30.4.2022 za
účelem skladování vytěžené dřevní hmoty z oblasti Jestřebích hor. Podpisem smlouvy o
nájmu pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
5. Projednání výběru zhotovitele Změny č. 1 ÚP obce Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje nabídku autorizovaných architektů Ing. arch. R.
Žateckého a Ing. arch. P. Tomka na zpracování „Změny č. 1 ÚP obce Radvanice“
s nabídnutou částkou 195.000 Kč bez DPH. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
6. Různé:
a) 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: 6 pro)
b) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 32/1 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 32/1, v k.ú.
Radvanice v Č. o výměře 80 m2, vedenou jako trvalý travní porost s podmínkou služebnosti.
(Hlasování: 6 pro)

c) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600/1 díl. 2, parcela zjednodušené evidence
dle přídělového plánu v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 600/1 díl. 2 v k.ú.
Radvanice v Č. o výměře 1.062 m2, vedenou jako parcelu zjednodušené evidence dle
přídělového plánu nebo jiného dokladu.
(Hlasování: 6 pro)
d) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 600/3, parcela zjednodušené evidence dle
pozemkového katastru v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 600/3 v k.ú.
Radvanice v Č. o výměře 11 m2, vedenou jako parcelu zjednodušené evidence dle
pozemkového katastru.
(Hlasování: 6 pro)
e) Projednání zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 102/1, parcela zjednodušené evidence dle
pozemkového katastru v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat st.p.č. 102/1 v k.ú.
Radvanice v Č. o výměře 313 m2, vedenou jako parcelu zjednodušené evidence dle
pozemkového katastru.
(Hlasování: 6 pro)
f) Projednání zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 234/1 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat část p.p.č. 234/1, v k.ú.
Radvanice v Č. o výměře cca 1.200 m2, vedenou jako ostatní plocha v souvislosti s řešením
přístupu k nemovitosti.
(Hlasování: 6 pro)
g) Projednání rekultivace bývalé vlečky - třídění kamene.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rekultivaci prostoru bývalé vlečky firmou Jaroslav
Hampl – Zemní práce, kde výsledkem této činnosti bude vytříděný a deponovaný materiál pro
další využití.
(Hlasování: 6 pro)
h) Projednání žádosti o dar Jestřábí jezdci.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Jestřábí jezdce z.s., IČ 22735364 ve výši 1.500 Kč jako finanční podporu při akci „Drakiáda“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
i) Projednání nabídky Pošta Partner.
Zastupitelstvo obce Radvanice v současné době nezvažuje zřízení pobočky Pošta Partner
v obci Radvanice a návrh České pošty tímto zamítá.
(Hlasování: 6 pro)

j) Diskuse
Diskuse je součástí zápisu.
7. Zpráva o činnosti úřadu:
-

byl sepsán dodatek SOD na realizaci střechy č.p. 176 z vlastních finančních zdrojů,
bylo předáno staveniště multifunkčního hřiště u ZŠ,
proběhla kontrola České inspekce životního prostředí na čističce odpadních vod
s výsledkem bez závad,
na ČOV proběhne další etapa modernizace, dojde k instalaci lapáku písku a plánován
je nákup dmychadla a provzdušňovacích segmentů do aktivační nádrže,
MŠ otevřela po dohodě II. oddělení vzhledem k nárůstu počtu dětí,
proběhne výměna vedení veřejného osvětlení za závěsný kabel v nejvíce postižených
úsecích,
probíhá poptávka na realizaci dopojení kanalizace 3 RD,
na příští rok je plánována oprava mostu Lhota – Bezděkov, objízdná trasa pro občany
Bezděkova povede přes Slavětín a dojde k opravě této komunikace,
naplánovány jsou některé úpravy zeleně v obci,
8. – 9.10.2021 proběhnou volby do Parlamentu ČR,
30.9.2021 proběhne jednání SOJH

UKONČENÍ
Na závěr byl navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce Radvanice bere na
vědomí, že se další jednání bude konat dne 21. 10. 2021 od 18:00 hod.
V Radvanicích dne 24. 9. 2021
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce

Ověřili:
Renata Mihulková

Milan Dufka

