Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 16. 9. 2015
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Ing. Zdeněk Brožek, Jan König DiS., Mgr. Milena Kašová, Miroslava
Knoblochová, Ing. Olga Kudrnáčová, Josef Prokůpek, Radek Svoboda, Jiří
Šírek, Jan Šťastný
– zastupitelstvo je usnášení schopné
Ustanovení zapisovatele: Ing. Zdeněk Brožek
Ustanovení ověřovatelů zápisu: Mgr. Milena Kašová, Ing. Olga Kudrnáčová
Zasedání bylo zahájeno starostou Janem Königem, DiS. ve 20:00 hodin s tímto
návrhem programu:
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
2. Žádost o prodej pozemků p. č. 679/2 a 683/1 v k. ú. Lestkov pod
Kozákovem – pan Hlubůček
3. Odkoupení části pozemku p. č. 381 v k. ú. Volavec od majitelů
Černohouzových
4. Žádost manželů Kořínkových o připojení do katastrálního území
Tatobity
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
6. Diskuse, usnesení, závěr
Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
- bylo provedeno výběrové řízení na II. etapu svozu bioodpadu z naší obce,
které vyhrála firma Simed s. r. o. se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem
- opravena cesta p. č. 1161 v k. ú. Lestkov p. Koz. z dolní Pustiny na Peciště
- bylo provedeno odkanalizování další části cesty p. č. 1165 v k. ú. Lestkov p.
Koz. – spodní Pustina
- bylo dokončeno zateplení, rekonstrukce sociálního zařízení a úprava okolí
objektu bývalé školy ve Volavci
- je zpracována projektová dokumentace na dopravní opatření na vjezdu do
obce (vjezdový ostrůvek) na silnici II/283 v Lestkově (Lososnice)
- zpracovává se projektová dokumentace na autobusové zálivy a chodníky
podél silnice III. třídy od obecního úřadu na Peciště
Zastupitelstvo bere na vědomí pro: 9

2) Žádost o prodej pozemků – pan Milan Hlubůček
Pan Milan Hlubůček, bytem Smetanova č. p.1281, 512 51 Lomnice nad
Popelkou v písemné žádosti ze dne 28. 7. 2015 žádá obecní zastupitelstvo
o prodej nemovitostí p. p. č. 679/2 a 683/1 v k. ú. Lestkov pod
Kozákovem („pod skálou“).
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem žádost pana M. Hlubůčka
projednalo a jednomyslně odmítlo žádosti vyhovět.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem nesouhlasí s prodejem p.
p. č. 679/2 a 683/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Odkoupení části pozemku p.č. 381 v k. ú. Volavec
Obec Radostná pod Kozákovem se již několik desítek let stará o údržbu
komunikace p. p. č. 381 a 380 v k. ú Volavec (cesta ke Kvítkovicím),
přestože není jejím vlastníkem. Jedná se o jedinou komunikaci mezi
místními částmi obce Volavec a Kvítkovice a obec Radostná p. Koz. cítí
povinnost nadále zajišťovat průjezdnost a dopravní obslužnost v této části
obce.
V současné době má tato cesta na LV č. 16 dvacet spoluvlastníků
s různými poměrnými vlastnickými podíly. Fyzická šíře komunikace je 3
m, v místě napojení na krajskou silnici č. 2828 ve Volavci 4 m s tím, že
část cesty v délce cca 25 m vede fyzicky po soukromém pozemku
Jaroslava a Zdeňka Černohouzových.
Po upozornění na tuto skutečnost obec předjednala s výše jmenovanými
spoluvlastníky odkoupení části jejich soukromého pozemku ve prospěch
„zlegalizování“ rozšíření komunikace na p. č. 381 za cenu 50,- Kč/m2,
s čímž oba jmenovaní souhlasí.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje geodetické
zaměření části soukromého pozemku p. č. 241/3 v k. ú Volavec, na které
fyzicky leží komunikace a jeho odkoupení za částku 50,- Kč za m2 od
Jaroslava a Zdeňka Černohouzových, bytem Volavec č. p. 10.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Žádost manželů Kořínkových o připojení do katastrálního území
Tatobity
Manželé Kořínkovi v písemné žádosti ze dne 28. 7. 2015 žádají o připojení
jejich domu č. p. 26 v osadě Kozákov ke katastrálnímu území Tatobity.
Důvodem je řešení nedostatku pitné vody z vlastní studny a příslib připojení
k vodovodnímu řadu z obce Tatobity.
V roce 2008 obec Radostná p. Koz. zadala a odborná firma za cca 500 tis.
Kč. vypracovala projekt „Prodloužení vodovodu Radostná pod Kozákovem
– Kozákov“. Na tento Projekt je vydáno stavební povolení, které je stále
v platnosti. Bohužel v uplynulém plánovacím období 2007-2013 dotační
podmínky neumožňovali jeho realizaci. Zveřejněné oblasti podpory z OPŽP
v nadcházejícím plánovacím období 2014 – 2020 obsahují mj. i podporu
projektů na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, na
které bude možné čerpat až 85 % dotací.
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem po obsáhlé diskusi k tomuto
vážnému, ale složitě řešitelnému tématu přijalo následující 3 usnesení
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje, že pokud bude v
následujících třech letech vyhlášena dotační výzva, která by pokryla alespoň
80 procent celkových nákladů na realizaci akce „Prodloužení vodovodu
Radostná pod Kozákovem – Kozákov“, podá obec Radostná p. K. žádost o
tuto dotaci a v případě jejího kladného posouzení bude tento projekt
realizovat.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem nesouhlasí s připojením domu
č. p. 26 v osadě Kozákov, k. ú. Lestkov pod Kozákovem ke katastrálnímu
území Tatobity
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: Mgr. Kašová Milena

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem bere na vědomí, že pokud
nebude předmětná nemovitost č. p. 26 osady Kozákov napojena na
vodovodní řad obce Radostná pod Kozákovem do 3 let, bude znovu
projednána žádost o připojení této nemovitosti č. p. 26 ke katastrálnímu území
Tatobity.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0

zdržel se: 0

5) Rozpočtové opatření č. 3/2015
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo navrhované rozpočtové
opatření.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2015 – viz. příloha č. 3
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Diskuse, usnesení, závěr
- pan Staněk Vladimír upozornil na potřebu opravit lavičku při cestě od
rybníka na Podveska.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:20 hod
Zapsal: Ing.Zdeněk Brožek
Ověřili : Mgr. Milena Kašová
Ing. Olga Kudrnáčová
Jan König, DiS.

– starosta

Ing. Zdeněk Brožek

- místostarosta

