5. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 1. března 2019

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
5. Vojtěch Halama
Zástupci veřejnosti: 0
Navržený program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Umístění mobilní garáže na obecním pozemku
5. Různé
6. Diskuze

1) Zahájení
5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00. Podle prezenční listiny bylo
zasedání zastupitelstva obce usnášeníschopné.

2) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Vojtěch Halama a Jolana Ondráčková, zapisovatelkou byla určena
starostka.

3) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem a doplnila bod týkající se pokračování úprav v
okolí hřbitova. Program byl odsouhlasen v upraveném znění.
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Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Umístění mobilní garáže na obecním pozemku par.č. 1284
5. Kácení dřevin na obecním pozemku par. č. 1646
6. Různé
7. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 26/2019 bylo schváleno.

4) Umístění mobilní garáže na obecním pozemku
ZO bylo seznámeno s písemnou žádostí ze dne 1.2.2019, kterou zaslal občan Ing. Ludvík Frňka,
Terronská 13,160 00 Praha 6 (bude anonymizováno). Obsahem žádosti je povolení umístění
mobilního demontovatelného přístřešku (plachtová garáž) pro auto o rozměrech 6,1 x 3 x 2,4 m na
obecní pozemek par. č. 1284. ZO současný stav pozemku zhodnotilo jako nevyužívané rumiště,
občasné překladiště zeminy či stavebního materiálu, pozemek, který obec neplánuje využívat
prozatím k žádnému prospěšnějšímu účelu. S umístěním přístřešku se současně občan zavázal
k tomu, že bude na předmětném pozemku udržovat pořádek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit umístění demontovatelného přístřešku (plachtová garáž) pro
auto na obecní pozemek par.č. 1284.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno.
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5) Kácení dřevin na obecním pozemku par. č. 1646
ZO bere na vědomí vzrostlé náletové dřeviny lemujících obecní pozemek par.č.1646 ze strany
hřbitova. Na tyto bylo v minulosti již občany poukazováno (přílišný náklon na sousední nemovitost,
padání listí na podzim, náklon na obecní komunikaci v zimních měsících pod tíhou sněhu, vč. listí
padající na přilehlé parkoviště, za hřbitovní zeď). Okrajová část pozemku taktéž souvisí s první etapou
výstavby veřejného osvětlení, které v současnosti ZO řeší. Dřeviny (břízy,jasany,modřín) zhodnotil
arborista, který provedl kácení dřevin na místním hřbitově v roce 2018. Výška dřevin vyžaduje
odborný zásah. ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou provedení prací, které se uskuteční v měsíci
březnu. ZO souhlasí, protože kvalita práce a způsob provedení bylo kladně zhodnoceno. Stejný
dodavatel má taktéž v přípravě návrh výsadby dřevin na sousední hřbitov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit prokácení náletových dřevin na obecním pozemku par. č. 1646.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno.

6) Různé
ZO bere na vědomí:
1. zápis z koordinační schůzky, která se konala dne 21.2.2019. Na koordinační schůzce projektanti
předložili situační výkres výstavby a opravy veřejného osvětlení v rámci dotačního řízení, seznámili
přítomné s výběrem druhu sloupů, teploty chromatičnosti svítidel, doprojektování několika svítidel či
jejich přípravu ( vše dle norem)
2. pokračující vyklízení nebytových prostor v č.p. 100, kde nájemkyni končí nájem ke konci měsíce
března a novou výši vzniklého dluhu.
3. Inventář, který není historicky v majetku obce (stoly) v místním pohostinství, které se nachází v
obecní budově č.p. 100, byly přemístěny do místní sokolovny Tělocvičné jednotě Sokol Radčice, na
jejich žádost. Neustálé přemisťování sem a tam při pořádání kulturních akcí v sokolovně již zanechaly
patrné stopy na jednotlivých kusech. Z důvodu opakujících se diskuzí, kterému spolku vlastně patří, se
ZO takto rozhodlo.
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7) Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bude stanoveno v průběhu měsíce března v návaznosti
na postup příprav projektu veřejného osvětlení
10. března 2019 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová

Ověřovatelé:
Vojtěch Halama

Ing. Jolana Ondráčková
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5. zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 1. března 2019

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

26/2019 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
27/2019 schvaluje umístění demontovatelného přístřešku (plachtová garáž) pro auto na obecní
pozemek par.č. 1284
28/2019 schvaluje schválit prokácení náletových dřevin na obecním pozemku par. č. 1646

Starostka:
Vyvěšeno: 11. března 2019
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