OBEC RADVANICE
ZÁPIS
z jednání 38. zasedání zastupitelstva obce Radvanice ze dne 26. 5. 2022
Přítomni: J. Burdychová, J. Diviš, M. Dufka, P. Királová, I. Kubečková, R. Mihulková,
T. Němec, J. Suchý
Omluveni: J. Gult
Zapisovatel: J. Burdychová
Hosté: /
Č.j.: OUR/696/2022

Program:
1. Účetní závěrka hospodaření obce Radvanice za rok 2021.
2. Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2021.
3. Projednání rozpočtového opatření.
4. Předložení zprávy kontrolního výboru.
5. Projednání žádosti o zřízení věcného břemene:
a) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti.
b) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
6. Projednání žádostí o odkoupení pozemků.
a) Projednání žádosti Jiří Buryánec - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 a 325/2
v k.ú. Radvanice v Č.
b) Projednání žádosti Jan Rulík - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 a 325/2
v k.ú. Radvanice v Č.
c) Projednání žádosti Ladislav Kalina - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 v k.ú.
Radvanice v Č.
d) Projednání žádosti Jaroslava Nešetřilová – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
62/1 v k.ú. Radvanice v Č.
e) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 850 v k.ú. Radvanice v Č.
f) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 848 v k.ú. Radvanice v Č.
7. Různé.
a) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací a
mostu v obci Radvanice“ a projednání SOD se zhotovitelem.
b) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Regenerace zpevněných ploch
sídliště Radvanice“ – chodníky a projednání SOD se zhotovitelem.
c) Projednání žádosti o dar Jestřábí jezdci.
d) Projednání žádosti o dar R. Királ st.
e) Diskuse
8. Zpráva o činnosti obecního úřadu.
(Hlasování: 8 pro)

Program:
1. Účetní závěrka hospodaření obce Radvanice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje účetní závěrku obce Radvanice za rok 2021.
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledků hospodaření účetní jednotky.
(Hlasování: 8 pro)
2. Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje závěrečný účet obce Radvanice za rok 2021 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Radvanice, a to bez výhrad.
(Hlasování: 8 pro)
3. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kde se příjmy a
výdaje zvyšují o 125.030 Kč.
(Hlasování: 8 pro)
4. Předložení zprávy kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole
usnesení ZO a plnění veřejnoprávních a darovacích smluv za období prosinec až duben 2022.
Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Realizace všech kontrolovaných bodů byla
v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva. Zároveň se kontrolní výbor ztotožňuje se
závěry auditu obce Radvanice, provedeným krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
(ZO bere na vědomí)
5. Projednání žádosti o zřízení věcného břemene:
a) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. VB 24287/IV-12-2024245. Smlouva bude uzavřena s ČEZ
Distribuce a.s. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
b) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-2020182/VB/1. Smlouva bude uzavřena s ČEZ Distribuce a.s. Podpisem smlouvy
pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
6. Projednání žádostí o odkoupení pozemků:
a) Projednání žádosti Jiří Buryánec - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 a části 325/2
v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje v souvislosti s podanou žádostí zveřejnění záměru
odprodat část p.p.č. 324 (trvalý travní porost) a část 325/2 (ostatní plocha) v k.ú. Radvanice
v Č. o celkové výměře cca 500 m2. Parcela je určena pro rekreační účely a zahradničení.
(Hlasování: 8 pro)

b) Projednání žádosti Jan Rulík - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 a části 325/2
v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje v souvislosti s podanou žádostí zveřejnění záměru
odprodat část p.p.č. 324 (trvalý travní porost) a část 325/2 (ostatní plocha) v k.ú. Radvanice
v Č. o celkové výměře cca 800 m2. Parcela je určena pro rekreační účely a zahradničení.
(Hlasování: 8 pro)
c) Projednání žádosti Ladislav Kalina - zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 324 v k.ú.
Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje v souvislosti s podanou žádostí zveřejnění záměru
odprodat část p.p.č. 324 (trvalý travní porost) v k.ú. Radvanice v Č. o celkové výměře cca
500 m2. Parcela je určena pro rekreační účely a zahradničení.
(Hlasování: 8 pro)
d) Projednání žádosti Jaroslava Nešetřilová – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
62/1 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje v souvislosti s podanou žádostí zveřejnění záměru
odprodat část p.p.č. 62/1, vedenou jako ostatní komunikace, v k.ú. Radvanice v Č. o celkové
výměře cca 500 m2. Parcela je určena jako přístup k nemovitosti žadatelky.
(Hlasování: 8 pro)
e) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 850 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 850, vedenou
jako ostatní plocha, v k.ú. Radvanice v Č. o celkové výměře 17 m2. Parcela je určena pro
stavbu montované garáže.
(Hlasování: 8 pro)
f) Projednání zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 848 v k.ú. Radvanice v Č.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje zveřejnění záměru odprodat p.p.č. 848, vedenou
jako ostatní plocha, v k.ú. Radvanice v Č. o celkové výměře 18 m2. Parcela je určena pro
stavbu montované garáže.
(Hlasování: 8 pro)
7. Různé:
a) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací a mostu
v obci Radvanice“ a projednání SOD se zhotovitelem.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje usnesení č. 1/38/2022 v tomto znění: „Obec
Radvanice, jakožto zadavatel veřejné zakázky, rozhodla o zrušení výběrového řízení
v souvislosti se získáním zhotovitele stavebních prací na akci „Oprava místních komunikací a
oprava mostu v obci Radvanice“. Důvodem je obdržení jediné nabídky, která nebyla
ekonomicky výhodná.
Zároveň schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na akci „Oprava místních komunikací
a oprava mostu v obci Radvanice“ včetně administrace veřejné zakázky. Komise pro výběr
zůstává v původním složení.
(Hlasování: 8 pro)

b) Projednání výsledků výběrového řízení na akci „Regenerace zpevněných ploch sídliště
Radvanice“ – chodníky a projednání SOD se zhotovitelem.
Zastupitelstvo obce Radvanice bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na akci
„Regenerace zpevněných ploch sídliště Radvanice“ – chodníky“. Z důvodu doložení
dokumentu a přípravě dodatku smlouvy odkládá rozhodnutí do dalšího jednání zastupitelstva.
(Hlasování: 8 pro)
c) Žádost o dar na akci „Dětský den“ – žadatel Jestřábí jezdci Radvanice.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro
Jestřábí jezdce Radvanice z.s. ve výši 12.000 Kč jako finanční podporu při akci „Dětský den“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 6 pro, 2 proti)
d) Žádost o dar na akci „Dětské rybářské závody“ – žadatel R. Királ st.
Zastupitelstvo obce Radvanice schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce Radvanice pro R.
Királa st. ve výši 2.000 Kč jako finanční podporu při akci „Dětské rybářské závody“.
Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostu obce.
(Hlasování: 8 pro)
e) Diskuse
Diskuse je součástí zápisu.
8. Zpráva o činnosti úřadu:
-

hrob rudoarmějců je v přestavbě podle schváleného plánu a dotačního titulu, hrob
nadále zůstane válečným hrobem,
rekultivace vlečky proběhla, bylo vytříděno 1.300 t materiálu různých frakcí, jako jsou
štěrky, písky a prach,
čistička odpadních vod je opět plně v provozu, byly doplněny provzdušňovací
elementy a instalováno nové příchozí dmychadlo, dojde k zapojení lapáku písku a
elektroniky,
na úseku zaměstnání pracovníků z projektů úřadu práce není v současné době bohužel
žádný brigádník, obec bude muset oslovit případné sezónní zájemce,
došlo k poškození obecního stanu ještě před závody TFA, kde i přes kvalitní ukotvení
byla síla poryvu větru nečekaná.

Na závěr byl starostou obce navržen termín následujícího jednání. Zastupitelstvo obce
Radvanice bere na vědomí, že se další jednání bude konat dne 16.6.2022 od 18:00 hod.
V Radvanicích dne 30.5.2022
Tomáš Němec, v.r.
starosta obce
Ověřili: Mgr. Petra Királová
Milan Dufka

