26. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 19. prosince 2017

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Vratislav Ondráček
4. Ing. Jana Fichtnerová
5. Dušan Ruža
Zástupci veřejnosti: 0

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření 02/2017
4. Rozpočet na rok 2018
5. Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod MŠ
6. Knihovna – prodloužení smlouvy současné knihovnici
7. Nebytové prostory v čp. 100 – prodloužení nájemní smlouvy současné nájemkyni
8. Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
9. Různé
10. Diskuze

1) Zahájení
26. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00 hodin. Podle prezenční listiny
bylo zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.
Ověřovatelky zápisu byly určeny Barbora Skrbková a Ing. Jana Fichtnerová, zapisovatelkou byla určena
Mgr. Dagmar Havlová.
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2) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání, který byl uveřejněn na úřední desce
a doplnila o další bod do programu jednání, který se týká zahájení inventarizace.

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření 02/2017
4. Rozpočet na rok 2018
5. Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod MŠ
6. Knihovna – prodloužení smlouvy současné knihovnici
7. Nebytové prostory v čp. 100 – prodloužení nájemní smlouvy současné nájemkyni
8. Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
9. Zahájení inventarizace
10. Různé
11. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 21/2017 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření 02/2017
ZO bylo dopředu seznámeno s návrhem rozpočtového opatření. Toto bude přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se navyšují příjmy o 340
000 Kč na celkových 2 217 330 Kč a navýšení výdajů o 340 000 Kč na celkových 2 360 330 Kč.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Návrh usnesení:
Usnesení č. 22/2017 bylo schváleno
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4) Rozpočet na rok 2018
ZO se po diskuzi rozhodlo schválit navržený rozpočet na rok 2018 tak, jak byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Výše rozpočtových příjmů činí 1 980 000 Kč a rozpočtových výdajů 2 018 000 Kč. Rozpočet je
schodkový. Rozpočet je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo navrhuje schválit rozpočet na rok 2018 jako schodkový, kdy výše rozpočtových příjmů
činí 1 980 000Kč a rozpočtových výdajů 2 018 000 Kč.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 23/2017 bylo schváleno.

5) Obecně závazná vyhláška – Společný školský obvod MŠ
Starostka informovala o novelizaci zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v důsledku které došlo ke změně
spočívající v povinnosti obcí zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle §
34 odst. 3 školského zákona. Tuto svoji povinnost může obec podle § 179 odst. 2 školského zákona naplnit
tím, že zřídí mateřskou školu anebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí. Vzhledem k tomu, že obec Radčice není zřizovatelem MŠ, umožňuje nám školský zákon uzavřít
dohodu s jednou nebo více okolními obcemi či svazkem obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné
nebo více mateřských škol zřizovaných některou z těchto obcí.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku 1/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy.

5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 24/2017 bylo schváleno
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6) Knihovna – prodloužení smlouvy současné knihovnici
Starostka obce seznámila ZO s činností knihovny za půlroční období, kdy byla od 1.7.2017 převzata
paní Mannovou. ZO kladně hodnotí dosavadní průběh. ZO souhlasí s prodloužením současné smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje prodloužit smlouvu současné knihovnici na další kalendářní rok,tj. období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 25/2017 bylo schváleno

7) Nebytové prostory v čp. 100 – prodloužení nájemní smlouvy současné nájemkyni
Starostka obce seznámila s nepravidelnou platební morálkou současné nájemkyně v nebytových
prostorách. Po detailní diskuzi ZO navrhuje variantu opatření ke zlepšení platební morálky vč.
navýšení záloh za elektrickou energii dle předložení spotřeby vč. vyúčtování za 2016/2017. ZO
navrhuje nájem prodloužit pouze o šest měsíců a v mezidobí vyřešit veškeré smluvní nesrovnalosti. V
červnovém zasedání se rozhodne o dalších krocích.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje prodloužit smlouvu současné nájemkyni na další kalendářní rok ve zkráceném režimu, a
to na období od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018 a navýšení záloh ze současných 500 Kč na 800 Kč/měsíc
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 26/2017 bylo schváleno

8) Záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku (výsuvné železné hlediště)
ZO opakovaně prodiskutovalo obecní majetek, který je umístěn v místní sokolovně, která je v majetku
místní Tělocvičné jednoty sokol Radčice. Zde se nachází obecní železné stupňovité hlediště, které v
minulosti splňovalo svoji nepostradatelnou funkci, když fungovalo místní kino. Dle evidenční karty
majetku je současná účetní zůstatková cena 87 628 Kč. Tento majetek je zachovalý, funkční, nicméně
pro obec nepotřebný. Tělocvičná jednota sokol Radčice opakovaně žádá o demontáž a odstranění
tohoto hlediště, aby se zpřístupnil sál na sportovní aktivity. ZO se rozhodlo toto hlediště nabídnout k
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odkupu formou zveřejnění záměru. V případě, že se nenajde zájemce o odkup, obec zváží další možné
kroky případné inventarizační a fyzické likvidace majetku.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku - výsuvné stupňovité
železné hlediště.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 27/2017 bylo schváleno

9) Zahájení inventarizace
Starostka obce informovala ZO o plánované inventarizaci majetku.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit zahájení inventarizace majetku.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 28/2017 bylo schváleno

10) Různé
ZO bere na vědomí:
1) Pokračující práce na vybudování zádveří u čp. 117, které budou do konce prosince hotové.
Starostka informovala o dalších plánovaných krocích k převodu užívání této stavby na RD. Papírová
dokumentace je v přípravě.
2) Plánovanou a zároveň rozpočtovanou neúčelovou dotaci MŠ Zásada ve výši 2 000 Kč, kterou taktéž
poskytnou okolní obce.
3) Přípravy na prezidentské volby v lednu 2018.
4) Opakované vznícení obsahu kontejneru na komunální odpad, který je umístěn pro místní občany,
kteří nevyužívají systém popelnic, pod autobusovou zastávkou. Nedbalé nakládání se žhavým
popelem způsobilo opakované vznícení obsahu kontejneru. ZO bylo několikrát upozorněno vč.
jednotky SDH. Odpadové hospodářství obce je dlouhodobě diskutované téma ZO. Vzhledem k tomu,
že kontejner je určený pouze pro místní občany a rekreanty, kteří řádně hradí roční poplatek a je
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opakovaně zneužíván neplatiči a s ohledem na zmíněné velice aktuální riziko vzniku požáru, ZO
prodiskutovalo

možnost

umístění monitorovacího

zařízení,

které bude

monitorovat

jak

velkoobjemový kontejner, tak stanoviště s třídícími nádobami a sběrnými klecemi. Nárůst cen za
vývoz tohoto kontejneru je dalším důkazem prodiskutování nastaveného systému nakládání s
komunálním odpadem a zaměření se na zneužívání systému jednotlivci (místními či projíždějícími).
5) Kulturní akce které proběhly v prosinci - Rozsvícení vánočního stromku a psaní Ježíškovi,
Mikulášské odpoledne v sokolovně, Vánoční posezení v zasedací místnosti obecního úřadu, Dámské
posezení pro ženy v knihovně s prezentací kosmetiky.
6) Setkání starostky s hejtmanem a členy Rady Libereckého kraje dne 5.12, kde byla otevřena otázka
stavu silnic 2. a 3. třídy v kraji. Radní pro rezort dopravy potvrzuje vyhrazení částky 100 milionů na
opravy a rekonstrukce. Starostka informovala, že místostarostka zpracovala vyjádření se k sítím
vedoucí obcí pro účely přípravy projektu rekonstrukce krajské silnice vedoucí obcí Radčice.
7) Opravu střechy obecního dřevníku, který patří do nájmu bytu č. 3 v čp. 90 (budova obecního
úřadu). Střecha byla poškozena vichřicí.
8) Plánované zdražení cen vývozu komunálního odpadu společností Severočeské komunální služby
(SKS).
9) Podanou žádost o dotaci pro místní knihovnu v rámci dotačního řízení VISK3 2018 na inovaci
knihovního systému a vybavení, která jde z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven
Ministerstva kultury.
10) Poplatky pro občany na rok 2018, které se nemění a zůstávají stejné.
11) Mimořádnou odměnu pro dlouholetého a spolehlivého spolupracovníka obce pana L.M. ve výši
3 000 Kč. ZO kladně hodnotí jeho proaktivní přístup a jeho spolehlivost.
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11) Diskuze
Další termín jednání zastupitelstva bude stanoven v průběhu měsíce ledna.

Jednání ZO bylo ukončeno v 20:00 hod.

27. prosince 2017 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová, starostka

Ověřovatelé:

Ing. Jana Fichtnerová

Barbora Skrbková
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26. řádné zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 19. prosince 2017

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Radčice po projednání

21/2017 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
22/2017 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se navyšují příjmy o 340 000 Kč na
celkových 2 217 330 Kč a navyšují výdaje o 340 000 Kč na celkových 2 360 330 Kč.
23/2017 schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový, kdy výše rozpočtových příjmů činí
1 980 000Kč a rozpočtových výdajů 2 018 000 Kč.
24/2017 schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy.

25/2017 schvaluje prodloužení smlouvy současné knihovnici na další kalendářní rok, tj. na období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
26/2017 1. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy současné nájemkyni v nebytových prostorách
v čp. 100 na další kalendářní rok ve zkráceném režimu, a to na období od 1. 1. 2018 do
30. 06. 2018.
2. schvaluje navýšení měsíčních zálohových plateb za elektrickou energii ze současných
500 Kč na 800 Kč.
27/2017 schvaluje záměr prodeje obecního nepotřebného funkčního majetku - výsuvné
železné hlediště
28/2017 schvaluje zahájení inventarizace obecního majetku

Starostka:
………………………………………………….
Mgr. Dagmar Havlová
Vyvěšeno: 29. prosince 2017
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