OBEC RADIM
Zastupitelstvo obce Radim

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radim,
konaného dne 28.11.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Radim.
Přítomni:
Jarmila Adolfová, Zdeňka Brixová, Marcela Danišová, Lukáš Karban, Zdeněk Pozdníček, Zdeňka Stříbrná, Karel
Stříbrný
Omluveni: Neomluveni: Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
Schválení programu zasedání
Starostka Zděňka Stříbrná (dále jen předsedající) přivítala všechny přítomné a seznámila je s plánovaným
programem a přednesla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje program zasedání:
1. Schválení smluv
2. Rozpočtová opatření
3. Návrh zřízení správce obecního majetku
4. Různé
Výsledek hlasování: pro: 7 , proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/1 bylo schváleno.
 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Zdeňka Pozdníčka a Lukáše Karbana a zapisovatelem Jarmilu
Adolfovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radim určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Pozdníčka a Lukáše Karbana a zapisovatelem
Jarmilu Adolfovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdrželi se: 2
Usnesení č. 2/2 bylo schváleno.
1.

Schválení smluv
Předsedající seznámila všechny přítomné s připravenými smlouvami a rovněž o tom, kdy dané věci byly
schváleny zastupitelstvem a navrhla schválení usnesení:
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Radim a Pavlem
Korbelářem, nar. 28.3.1972, trvale bytem U Studénky 1296, 509 01 Nová Paka a pověřuje starostku
Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: pro: 7 , proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/3 bylo schváleno.
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
pro MS Podhájí Radim, z.s.a pověřuje starostku Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/4 bylo schváleno.

2.

Rozpočtová opatření
Předsedající seznámila přítomné s nutností přijetí rozpočtového č. 2, přednesla i návrhy a důvody
k tomuto rozpočtovému opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/5 bylo schváleno.

3.

Návrh zřízení správce obecního majetku:
Předsedající byl učiněn návrh na zřízení tzv. správce obecního majetku od ledna 2019, který by zodpovídal
mimo jiné i za evidenci, stav a půjčování obecního majetku. Navrhla, aby byla na danou pozici uzavřena
dohoda o provedení práce, neboť je předpoklad, že se bude jednat o rozsah do 300 hodin za rok. Byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K danému proběhla diskuze, z níž
vyplynulo, že zřízení této pozice bude vhodné. Marcela Danišová navrhla na tuto pozici zařadit Zdeňka
Pozdníčka. Jiný návrh vznesen nebyl. S ohledem na ust. §84 bod 2 písm. j) předsedající navrhla:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radim souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o provedení práce správce obecního majetku) mezi obcí Radim a členem zastupitelstva Zdeňkem Pozdníčkem.
Výsledek hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdrželi se: 1
Usnesení č.2/6 bylo schváleno.

4.

Různé
 Předsedající seznámila přítomné s žádostí o dotaci TJ Sokol Radim, z.s. ve výši 200.000,- Kč na běžnou
činnost a projektovou dokumentaci. Sdělila, že zastupitelstvo v březnu 2018 schválilo rozpočet,
v dané rozpočtové položce je dostatek peněz a zastupitelstvo bylo této dotaci nakloněno. Nicméně
bylo zjištěno, že dosud zastupitelstvo nerozhodlo o žádosti samotné a proto předsedající navrhla:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ SOKOL Radim, z.s.
ve výši 200.000,- Kč na běžnou činnost a projektovou dokumentaci.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/7 bylo schváleno.


S ohledem na přijaté usnesení č. 2/7 předsedající navrhla schválení smlouvy o poskytnutí této dotace:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
pro TJ SOKOLRadim, z.s.a pověřuje starostku Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/8 bylo schváleno.



Předsedající seznámila přítomné, že byla dne 28.11.2018 doručena na OÚ žádost Moniky Pluhařové
na koupi 70 ks židlí. Předsedající sdělila, že pokud obec tyto židle koupí, nebudou vlastnictvím paní
Pluhařové, ale budou v majetku obce Radim.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje koupi 70ks židlí do Restaurace U Růže.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/9 bylo schváleno.



Předsedající seznámila přítomné, že byla dne 28.11.2018 doručena na OÚ další žádost Moniky
Pluhařové a to na koupi materiálu na stavbu pergoly u Restaurace U Růže, stavba by byla učiněna
svépomocí. K danému proběhla diskuze i z řad přítomných hostů. Předsedající navrhla
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim neschvaluje koupi materiálu na stavbu pergoly u
Restaurace U Růže.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/10 bylo schváleno.



Předsedající seznámila přítomné, že byla dne 21.11.2018 doručena na OÚ žádost Jiřího Šulce na
odkup části pozemku par. č. 419 (část pozemku osázené živým plotem) v k.ú. Tužín. Pokud by byl
učiněn závěr, že by zastupitelstvo souhlasilo s prodejem pozemku, bude nutno vyvěsit záměr o
prodeji pozemku. K danému proběhla diskuse. Tento bod jednání byl učiněn pouze jako informativní,
bude projednán na příštím veřejném zasedání a zastupitelé se do té doby seznání s konkretizací dané
části pozemku žádaného k odkupu.



Předsedající seznámila přítomné s tím, že byla dne 27.11.2018 doručena na OÚ žádost ZŠ Radim na
příspěvek na dopravu na plavání dětí a to ve výši 14.112,- Kč. K danému proběhla diskuze. Zdeňka
Brixová navrhla cca 50% - tedy částku 7000Kč. Marcela Danišová navrhla částku cca 2/3 tedy
10000Kč. Předsedající navrhla:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje na příspěvek na dopravu na plavání dětí ve
výši 7000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 1, proti: 6 , zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato.
Předsedající navrhla:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje na příspěvek na dopravu na plavání dětí ve
výši 10000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 1 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/11 bylo schváleno.



Předsedající seznámila přítomné s tím, že byla dne 27.11.2018 doručena na OÚ žádost ZŠ Radim na
koupi klavíru do Restaurace U Růže v ceně cca 15.000 Kč. K danému proběhla diskuze. Předsedající
navrhla:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim schvaluje koupi klavíru do Restaurace U Růže v ceně cca
15.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 0, proti: 7 , zdrželi se: 0
Usnesení nebylo přijato.



Informace od ředitelky ZŠ Radim
Předsedající seznámila přítomné s požadavky ředitelky ZŠ Jany Zedníčkové. Je třeba opravit střechu –
Lukáš Karban poptá pokrývače.
Dále informovala o problémech s webovými stránkami a v této souvislosti zmínila, že je třeba zajistit,
aby na webových stránkách obce byly zveřejněny všechny povinné informace. Uvedla, že by bylo
vhodné poptat firmy zabývající se tvorbou webových stránek. Marcela Danišová zjistí možnosti.



Předsedající seznámila přítomné s řešením pasportu komunikací, s instalací světla ve Lháni a
problémem světla v Radimi – důvodem jsou větve – budou odstraněny.



Předsedající dala slovo panu Vajtovi, který přednesl problém, který nyní řeší – jeho pozemky x
elektrická přípojka x pozemkové úpravy. I po dlouhé diskuzi nebylo nalezeno řešení. Možná změna
územního plánu? Více informací zjistí Zdeňka Stříbrná.



Lukáš Karban navrhl volbu člena zastupitelstva do školské rady. Předsedající navrhla:
Návrh usnesení: Lukáš Karban je zvolen členem školské rady.
Výsledek hlasování: pro: 7, proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/12 bylo schváleno.



Předsedající navrhla
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Radim povoluje starostce přijmout rozpočtové opatření do
výše 50.000,- Kč pro rok 2018.
Výsledek hlasování: pro: 7 , proti: 0 , zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/13 bylo schváleno.



Předsedající dále předala slovo Marcele Danišové. Ta přítomným sdělila, že dosud nebyla obec
předána novému vedení. Domluven termín na předání obce na 30.11.2018.

Dále informovala přítomné o Informace o plánovaných pracovněprávních vztazích a to:
1)dohod o provedení práce na práce v redakční radě, roznos novin, gratulace jubilantům, vedení
kroniky, knihovnu, správce obecního majetku, údržba obce (sekání, vyhrnování sněhu)
2) pracovních smluv na údržbu obce
3) řešena neslučitelnost funkcí (zastupitel x evidence obyvatel, vybírání poplatků,…) řešením by mohl
být pracovník zařazený pod obecní úřad - pokud by bylo schváleno bude nutná veřejná výzva
Marcela Danišová zjistí k bodu 3 více informací do příštího veřejného zasedání.
Dále se dotázala na plánovanou opravu střechy obecní stodoly. Zdeňka Brixová sdělila, že byla
zaplacena zálohová faktura, dosud však není uzavřena žádná smlouva. Zdeňka Brixová se pokusí
s dodavatelem jednat. V případě, že nebude uzavřen smluvní vztah, nutno řešit.


Pan Jaroslav Sedláček poznamenal, zda nedochází ke střetu zájmů: manželé Zdeňka Stříbrná jako
starostka a Karel Stříbrný jako předseda kontrolního výboru. Marcela Danišová zjistí.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin.
Úkoly:
Lukáš Karban – poptávka na opravu střechy ve škole, jednání s panem Plíškem ohledně plánované opravy cesty
Marcela Danišová – poptávka tvorby webových stránek, zjištění více informací k neslučitelnosti funkcí a
případném zřízení pracovního místa „zaměstnanec v obecním úřadu“, otázka případného střetu zájmů
Zdeňka Stříbrná – zjistit informace ke změně územního plánu
Zdeňka Brixová – řešení smlouvy s firmou zajišťující rekonstrukci střechy na obecní stodole.
všichni – blíže se seznámit s pozemkem, který by chtěl odkoupit pan Šulc.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne: 30.11.2018

Zapisovatel: Jarmila Adolfová
Ověřovatelé:
Lukáš Karban
dne 30.11.2018
Zdeněk Pozdníček dne 30.11.2018

Razítko obce:

Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radim, konaného dne 28.11.2018 od 19.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ Radim

Usnesení č.
2/1
2/2
2/3

2/4
2/5
2/6

2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13

Zastupitelstvo obce Radim:
schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Radim konaného dne 28.11.2018
určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Pozdníčka a Lukáše Karbana a zapisovatelem Jarmilu
Adolfovou
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Radim a Pavlem
Korbelářem, nar. 28.3.1972, trvale bytem U Studénky 1296, 509 01 Nová Paka a pověřuje
starostku Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro MS
Podhájí Radim, z.s.a pověřuje starostku Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce Radim souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o
provedení práce - správce obecního majetku) mezi obcí Radim a členem zastupitelstva
Zdeňkem Pozdníčkem.
Zastupitelstvo obce Radim souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ SOKOL Radim, z.s. ve výši
200.000,- Kč na běžnou činnost a projektovou dokumentaci.
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ
SOKOLRadim, z.s.a pověřuje starostku Zdeňku Stříbrnou jejím podepsáním.
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje koupi 70ks židlí do Restaurace U Růže.
Zastupitelstvo obce Radim neschvaluje koupi materiálu na stavbu pergoly u Restaurace U
Růže.
Zastupitelstvo obce Radim schvaluje na příspěvek na dopravu na plavání dětí ve výši
10000,- Kč.
Lukáš Karban je zvolen členem školské rady.
Zastupitelstvo obce Radim povoluje starostce přijmout rozpočtové opatření do výše
50.000,- Kč pro rok 2018.

…………………………………………………………..
Zdeňka Stříbrná
starostka

………………………………………………………..
Marcela Danišová
místostarostka

