OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 34. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 27. 1. 2022
Přítomni: J. Gult, P. Királová, I. Kubečková, R. Mihulková, T. Němec, J. Suchý
Omluveni: J. Burdychová, M. Dufka, J. Diviš
Zapisovatel: R. Mihulková
Hosté: /
Č.j.: OUR/119/2022

Program:
1. Předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2021.
2. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2021.
3. Projednání prodeje pozemku p.č. 600/3 v k.ú. Radvanice v Č.
4. Projednání prodeje pozemku p.č. 606 v k.ú. Radvanice v Č.
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 600/1 - díl 2 v k.ú. Radvanice v Č.
6. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 102/1 v k.ú. Radvanice v Č.
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 234/1- část v k.ú. Radvanice v Č.
8. Různé:
a) Projednání žádosti o přidělení dotace z rozpočtu obce pro SDH Radvanice.
b) Projednání žádosti o příspěvek na pečovatelskou službu - Oblastní charita Trutnov.
c) Projednání žádosti na pronájem nebytového prostoru sloužícímu pro podnikání.
d) Projednání podání žádosti o poskytnutí pracovníků na VPP prostřednictvím ÚP
v rámci APZ včetně podpisu smlouvy.
e) Projednání požadavku o souhlas se změnou stavby FVE 71 s.r.o.
f) Diskuse.
9. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 6 pro)

1. Předběžné výsledky hospodaření obce v roce 2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje předběžné výsledky hospodaření obce Radvanice za
rok 2021, kde
příjmy byly:
23.256.099,86 Kč
výdaje byly:
18.969.512,13 Kč
a financování bylo
4.286.587,73 Kč
(Hlasování: 6 pro)
2. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí výroční zprávu v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021.
(ZO bere na vědomí)

3. Projednání prodeje pozemku p.č. 600/3 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 600/3 v k.ú. Radvanice v Č., vedený
jako parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely pozemkový katastr, o celkové výměře
11 m2, pro Jana Holečka (nar. 3.5.1981), Radvanice 166, 542 12 Radvanice v Č. a Milenu
Kinclovou (nar. 25.9.1987), Radvanice 37, 542 12 Radvanice v Č. za cenu 1.050 Kč a
pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
4. Projednání prodeje pozemku p.č. 606 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 606 v k.ú. Radvanice v Č., vedený jako
parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely pozemkový katastr, o celkové výměře 76 m2,
pro Jana Holečka (nar. 3.5.1981), Radvanice 166, 542 12 Radvanice v Č. a Milenu Kinclovou
(nar. 25.9.1987), Radvanice 37, 542 12 Radvanice v Č. za cenu 4.300 Kč a pověřuje jednáním
o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 600/1 – díl 2 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 600/1 – díl 2 v k.ú. Radvanice v Č.,
vedený jako parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely přídělový plán nebo jiný podklad, o
celkové výměře 1.062 m2, pro Jana Holečka (nar. 3.5.1981), Radvanice 166, 542 12
Radvanice v Č. a Milenu Kinclovou (nar. 25.9.1987), Radvanice 37, 542 12 Radvanice v Č.
za cenu 53.600 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
6. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 102/1 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej st.p.č. 102/1 v k.ú. Radvanice v Č., vedený
jako parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely pozemkový katastr, o celkové výměře
313 m2, pro Jana Holečka (nar. 3.5.1981), Radvanice 166, 542 12 Radvanice v Č. a Milenu
Kinclovou (nar. 25.9.1987), Radvanice 37, 542 12 Radvanice v Č. za cenu 31.800 Kč a
pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 234/1 - část v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje prodej p.p.č. 234/1 - část v k.ú. Radvanice v Č.,
vedený jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace (včetně asfaltového povrchu), o
celkové výměře 1.236 m2, pro Bohumila Čecha, Lindavská 781/9, Bohnice, 18100 Praha 8, za
cenu 132.500 Kč a pověřuje jednáním o prodeji a podpisem smlouvy starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
8. Různé:
a) Projednání žádosti o přidělení dotace z rozpočtu obce a projednání schválení veřejnoprávní
smlouvy s SDH Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce Radvanice pro
SDH Radvanice v Č. ve výši 56.000 Kč jako podporu spolku při výchově a práci s mládeží
pro rok 2022 za podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě. Podpisem veřejnoprávní
smlouvy s SDH Radvanice v Č. o poskytnutí příspěvku formou individuální dotace dle § 10a,
zákona o rozpočtových pravidlech, pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)

b) Projednání žádosti o příspěvek na pečovatelskou službu - Oblastní charita Trutnov.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
Radvanice pro Oblastní charitu Trutnov pro rok 2022 ve výši 25 000 Kč. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
c) Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v č.p. 27.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje pronajmout nebytové prostory pí. Michaele
Köhlerové, bytem Radvanice 178, jako drobnou provozovnu – prostory sloužící podnikání na
základě předložené žádosti za dohodnutou cenu nájemného 440 Kč 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: 6 pro)
d) Projednání podání žádosti o poskytnutí pracovníků na VPP prostřednictvím ÚP v rámci
APZ včetně podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání a podpis dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP, uzavřenou s Úřadem práce ČR. Podpisem dohody
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro)
e) Projednání požadavku o souhlas se změnou stavby FVE 71 s.r.o.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje vydání souhlasného stanoviska obce Radvanice se
změnou stavby fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 700/22 v k.ú. Radvanice v Č. Souhlasné
stanovisko je vázané na rozsah a závazky žádosti společnosti FVE 71 s.r.o.
(Hlasování: 6 pro)
f) Diskuse.
Bez
9. Zpráva o činnosti obecního úřadu:
-

-

proběhla kontrola školské inspekce v ZŠ a MŠ, (3 dny, 5 inspektorů) - zápis
z inspekce zatím nebyl doručen, z osobního jednání při ukončení je informace, že
inspekce byla spokojená, bylo shledáno pár doporučení,
inventury obecního majetku probíhají a jsou před dokončením,
byl zaslán dopis na Lesy ČR z důvodu vyjádření se ke stavu komunikace od kostela na
Paseky a případného řešení oprav do budoucna,
pozvánka na výroční schůzi KČT Úpice (zaslána omluvenka vzhledem k současné
situaci),
u stavebního řízení na revitalizaci sídliště zaslal ČEZ zamítavé stanovisko s tím, že je
požadována přeložka kabelu pod parkovací plochou u č.p. 219, probíhají jednání o
možnostech řešení, nemělo by to mít vliv na plánovanou akci, což je etapa chodníky,

-

-

u dotační akce na modernizaci veřejného osvětlení probíhá výběrové řízení, nabídky
byly přijaty a bude vybrán dodavatel,
u změny územního plánu, byly projednány nejasnosti v žádostech, probíhá doplňování
změn,
v rámci projektu pozemkových úprav proběhlo na SPÚ projednání navrhovaného
území a diskuse okolo možných úprav,
podána informace o Markétě D. (opatrovankyně), která byla umístěna do nového
zařízení, velké množství administrativy, doklady, účet, smlouvy, zvažuje se možnost
předání opatrovnictví do místa nového umístění,
Tříkrálová sbírka - vybráno celkem 7.332 Kč, poděkování patří všem,
každoroční plán akcí spolků bude aktivován, budou osloveny, aby zaslaly termíny
plánovaných akcí pro rok 2022 a také aby informovaly, zda budou potřebovat půjčit
lavice a stany.

UKONČENÍ
Na závěr byl navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce Radvanice bere na
vědomí, že se další jednání bude konat dne 24. 2. 2022 od 18:00 hod.
V Radvanicích dne 28. 1. 2022
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce

Ověřili: Jan Suchý
Jindřich Gult

