Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 18. 3. 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: Josef Prokůpek, Jan Šťastný
Zasedání bylo zahájeno starostou Janem Königem, DiS. ve 20:00 hodin s tímto
návrhem programu:
1. Kontrola usnesení z minulých zasedání
2. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
3. Žádost o vyjádření obce ohledně záměru vrtané studny pro účely
územního řízení – RD a sezónní restaurace Kozákov
4. Pasporty komunikací na území obce Radostná pod Kozákovem
5. Žádost el. přípojka Ing. Hejduk
6. Žádost el. přípojka pan Kocour
7. Kruhová jízdárna pan Polák
8. Vítání občánků
9. Podání žádosti svozový kontejner – rozšíření systému
10. Schválení smlouvy – zateplení obecního domu Volavec
11. Dočasné užívání obecního pozemku - pan Chaloupecký
12. Odkoupení pozemku s garáží – Drbohlavovi
13. Projekt chodníky Pustina + ostrůvek Lososnice
14. Diskuse, usnesení, závěr
Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
- všechny body usnesení z minulého zasedání jsou průběžně plněny resp.
splněny

2) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem
Obec je na povinna na základě Novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
vydat Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem.
Zastupitelstvo obce po projednání stanovilo, že obec Radostná pod
Kozákovem vydá předmětnou vyhlášku č. 1/2015 pro nakládání s těmito
složkami komunálního odpadu:
a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty vč. PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad
Po vydání bude tato Vyhláška umístěna na webových stránkách obce
www.radostna.cz v sekci Vyhlášky obce
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje vydání Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavením odpadem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Vyjádření k návrhu realizace vrtané studny – Lebedárna
Usnesením z minulého zasedání bylo zamítnuto napojení plánované stavby
rodinného domu a sezónní restaurace na Kozákově (Lebedárna) na přiváděcí
řad obecního vodovodu. Zastupitelstvo bylo nyní požádáno o vyjádření
k návrhu realizace vrtané studny na pozemku stavebníka, jako zdroje pitné
vody pro tento objekt. K žádosti bylo doloženo hydrogeologické posouzení
zásobování vodou a projekt průzkumného hydrogeologického vrtu. Po
posouzení těchto dokumentů nezávislým místním hydrogeologem a znalci
z tohoto oboru, byly vyvráceny obavy z ohrožení obecního zdroje pitné vody
a okolních studní. Na základě toho byl vyjádřen souhlas s provedením
průzkumného vrtu.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje vlastní vrtanou
studnu jako zdroj pitné vody pro objekt RD a sezónní restaurace na p. č. 321
v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Pasporty komunikací
Obecně pasport je evidencí hmotného nebo nehmotného majetku pro jeho
efektivní provoz, údržbu a modernizaci. Účelem je sledování životního
cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. Daná evidence je pak
podkladem pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem a
optimalizaci nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj.
Od pasportů komunikací si tedy slibujeme, že budeme mít v dlouhodobém
časovém horizontu ucelený přehled o provedených opravách, případně
rekonstrukcích a o životnosti těchto oprav a bude možno vyhodnotit
efektivitu takto vynaložených finančních prostředků.
Dále je pasport zmapování, zaměření a zdokumentování skutečného stavu a
umístění komunikací s popisem šířek a povrchů, přičemž se nezohledňují
majetková práva k pozemkům, na kterých tyto komunikace leží.
Po schválení pasportu příslušným správním úřadem bude možné na zde
uvedené komunikace uplatňovat jednotlivá ustanovení zákonů hájící veřejné
zájmy, např. že není možné záměrně blokovat cestu zanesenou v pasportu
komunikací.
Komunikace jsou v pasportech řazeny do tříd. Ve správě Obce jsou místní
komunikace III. třídy (silnice, cesty), IV. třídy (chodníky) a účelové
komunikace. V pasportu mohou být zanesené i účelové komunikace
soukromých vlastníků. Zařazení do jednotlivých tříd je důležité zejména
z hlediska dopravních předpisů. Křížení silnice II. nebo III. třídy s místní
komunikací je křižovatkou, výjezd z účelové komunikace nikoliv. Schválený
pasport komunikací je podkladem pro Policii ČR při řešení sporných
dopravních nehod.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výše uvedené kategorie
předmětných komunikací na území Obce Radostná pod Kozákovem viz.
příloha č.1.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo Obce Radostná pod Kozákovem schvaluje pasporty
komunikací na území Obce Radostná pod Kozákovem
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

5) Elektrická přípojka – rodinný dům Ing. Radomil Hejduk
Zastupitelstvo obce projednalo uložení kabelu nízkého napětí k rodinnému
domu Ing. Radomila Hejduka do parcely obecní cesty p. č. 1170/5 v k. ú.
Lestkov p. Koz. Se společností ČEZ Distribuce a. s. bude sepsána Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Výše
věcného břemene je dohodnuta částkou 1250Kč.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu stavby č. IV-12-4013538/VB1, SM, Lestkov-p. č.782/1,
Hejduk – kabel NN.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Elektrická přípojka – rodinný dům pan Kocour
Zastupitelstvo obce projednalo uložení kabelu nízkého napětí k rodinnému
domu pana Kocoura do parcely obecní cesty p. č. 1146/1 v k. ú. Lestkov p.
Koz. Se společností ČEZ Distribuce a. s. bude sepsána Smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Výše věcného
břemene je dohodnuta částkou 29 750Kč.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu stavby č. IV-12-4013534/VB2, SM, Lestkov - p. č. 582/19,
Kocour – kabel NN.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

7) Stavba kruhové jízdárny – pan Hynek Polák
Pan Hynek Polák žádá o souhlas s umístěním dřevostavby kruhové kryté
jízdárny pro koně o průměru 20 m na vlastním pozemku p. č. 496/1 v k. ú.
Lestkov p. Koz. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a jednomyslně
schválilo.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem souhlasí se stavbou kruhové
jízdárny o průměru 20 m na p. č. 496/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, dle
přiložené projektové dokumentace.

Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

8) Vítání občánků 2015
Zastupitelstvo obce projednalo uspořádání slavnostní akce Vítání občánků.
Akce se uskuteční v neděli 26. 4. 2015 a bude přivítáno 5 nově narozených
dětí. Rodičům každého nově narozeného spoluobčánka bude předán na jeho
jméno založený spořící účet s vkladem 1000 Kč a věcný dárek v hodnotě cca
400 Kč.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje uspořádání vítání
občánků v neděli 26. 4. 2015 a zřízení spořícího účtu s vkladem 1000 Kč a
věcným dárkem v hodnotě cca 400 Kč pro každého nového občánka.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

9) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP – svoz bioodpadu II. etapa
V souvislosti se zavedením sběru bioodpadu bylo pořízeno víceúčelové
svozové vozidlo s kontejnery, do kterých se bude obsah biopopelnic
vysypávat. Protože se předpokládá, že manipulace s vyprazdňováním
biopopelnic bude fyzicky náročná, rozhodlo se zastupitelstvo využít další
výzvy Státního fondu životního prostředí a podat žádost o dotaci na pořízení
speciální nástavby na svozový vůz, která by tuto práci usnadnila. Součástí
žádosti je i pořízení dalších 30 ks nádob na bioodpad a 30 ks kompostérů pro
domácí kompostování.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje podání žádosti o
dotaci na pořízení svozového kontejneru, kompostérů a sběrných nádob
v rámci rozšíření stávajícího systému sběru bioodpadu.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

10) Schválení Smlouvy č. 14207393 se SFŽP
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu č. 14207393 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci zateplení Obecního domu Volavec.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Smlouvu č.
14207393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

11) Dočasné užívání obecních pozemků při rekonstrukci RD – Chaloupecký
Pan Roman Chaloupecký žádá o dočasné využívání obecního pozemku
v sousedství domu čp. 52 (st. p. č. 97 v k. ú. Lestkov p. Koz.), na kterém
provádí rekonstrukci. Pozemek bude využit k deponování stavebního
materiálu. Rovněž žádá o napojení na obecní kanalizaci.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje dočasné užívání
přilehlých obecních pozemků a napojení na obecní kanalizaci v rámci
rekonstrukce RD na st. p .č. 97 v k .ú. Lestkov pod Kozákovem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

12) Odkoupení pozemku vč. garáže na st. p .č. 142 v k. ú. Lestkov pod Koz.
V souvislosti s řešením pozemků pro stavbu chodníku podél silnice III. třídy
na Pustině je starosta pověřen jednáním o možnosti a podmínkách
odkoupení pozemku st. p. č. 42 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, včetně
garáže od manželů Drbohlavových.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem pověřuje starostu jednáním o
odkoupení pozemku vč. garáže na st. p. č. 142 v k. ú. Lestkov pod
Kozákovem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

13) Zadání zpracování projektů na chodníky
Zastupitelé projednali zadání zpracování projektové dokumentace na:
 vjezdový ostrůvek na silnici II. třídy č. 282 při vjezdu do Lestkova od
Lomnice n. Pop.

 za předpokladu získání souhlasů majitelů dotčených pozemků na
chodník podél silnice III. třídy 2828 v úseku od obecního úřadu na
Peciště.
 na cyklostezku spojující křižovatku U kříže s chodníky v Lestkově
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje zadání
zpracování projektů na chodníky podél silnice III. tř. č. 2828 v úseku
Obecní úřad – Peciště a dále podél silnice II. tř. č. 282 v úseku křižovatka
U kříže – osada Lestkov a dále dopravní ostrůvek při vjezdu do osady
Lestkov ze směru od Lomnice n. Pop.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

14) Diskuse,usnesení, závěr.
- pan Josef Prokůpek st. navrhuje zřízení několika parkovacích míst na
návsi v Lestkově v prostoru vedle čekárny.
- pan Mádle žádá o správku spodní cesty na Pustině. Bylo mu přislíbeno že
cesta bude v místech výmolů ošetřena a přilehlé křoviny a větve stromů
zasahujících do profilu cesty vyřezány
- někteří občané si stěžují na volně pobíhající psy, kteří ohrožují a obtěžují
ostatní spoluobčany. Starosta článkem v Radostné studánce vyzve
majitele takto volně pobíhajících psů k jejich zodpovědnosti a upozorní na
možný postih.

Zasedání bylo ukončeno ve 22:20 hod
Zapsal: Ing. Zdeněk Brožek
Ověřili : Jan Šťastný
Josef Prokůpek
Jan König, DiS.
Ing. Zdeněk Brožek

– starosta
- místostarosta

