Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 17. 6. 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: Jiří Šírek, Radek Svoboda
Zasedání bylo zahájeno starostou Janem Königem, DiS. ve 20:00 hodin s tímto
návrhem programu:
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Závěrečný účet za rok 2014
Účetní závěrka za rok 2014
Dotace na dovybavení systému svozu bioodpadu
Stavba RD – Jana Mlejnková na p. č. 582/21 v k. ú. Lestkov p. Koz.
Stavba přístřešku pro skot – Věra Kodrová na p. č.148/1 v k. ú. Lestkov
pod Kozákovem
7. Diskuse, usnesení, závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
- Proběhlo jednání ohledně povolení výstavby RD a sezónní restaurace
(Lebedárna). Proces povolení stavby by přerušen z důvodu nejasností
ohledně přístupové cesty. Toto bude řešeno v Plánovací smlouvě.
- 26.4.2015 proběhlo vítání občánků
- Byla odkoupena garáž s pozemkem st.p.č. 142 v k.ú. Lestkov p.K. od
manželů Drbohlavových za cenu 65 tis. Kč
- Bylo provedeno zaměření pro plánované chodníky v úsecích:
- Obecní úřad – Peciště
- Obchod v Lestkově – křižovatka u Kříže
- Vjezdový ostrůvek v Lososnici

2) Závěrečný účet za rok 2014
V úterý 31. 3. 2015 proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2014,
provedená pověřenými pracovníky Krajského úřadu v Liberci. Výsledek
kontroly je bez závad a zápis o jejím průběhu je jako Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Radostná pod Kozákovem za rok 2014,
spolu s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2014, umístěna na
webových stránkách obce www.radostna.cz
Zastupitelstvo návrh závěrečného účtu obce projednalo.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem projednalo závěrečný účet
obce k 31. 12. 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Účetní závěrka za rok 2014
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem projednalo a schválilo
účetní závěrku za rok 2014.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Účetní závěrku
za rok 2014
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Dotace na dovybavení systému svozu bioodpadu
Od března 2015 probíhá v obci svoz bioodpadu prostřednictvím nového
vozu Multicar M31 s hákovým kontejnerem. Problém s nakládáním plných
biopopelnic byl dočasně vyřešen hydraulickým vyklápěcím zařízením které
vyvinul a realizoval pan Radek Svoboda a je v současné době úspěšně
provozováno.
Na trhu existují profesionálně vyráběné nástavby s universálním vyklápěcím
zařízením na nádoby 110, 120, 140 a 240 l s hydraulickým lisovacím
mechanismem.
SFŽP vyhlásil druhou etapu pro čerpání dotací, kde v oblasti podpory
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady obec požádala o dotaci na pořízení
výše popsané nástavby + 30 ks domovních biopopelnic 240 l + 30 ks
domovních kompostérů.

Žádost byla úspěšná a zastupitelé projednali a schválili podepsání Smlouvy
na organizaci zadávacího řízení a dalších úkonů potřebných k úspěšnému
čerpání dotace.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje podpis Smlouvy na
organizaci zadávacího řízení a dalších úkonů potřebných k úspěšnému
čerpání dotace na akci: „Dovybavení systému svozu bioodpadu z obce
Radostná pod Kozákovem“ s firmou TENDRA s. r. o.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

5) Stavba RD – Jana Mlejnková na p. č. 582/21 v k. ú. Lestkov p. Koz.
Paní Jana Mlejnková žádá o povolení stavby rodinného domu. Jedná se o
dřevostavbu s klasickou sedlovou střechou o rozměrech 10 x 8 m + přístřešek
pro osobní automobil 3 x 8 m v lokalitě u odbočky z obecní komunikace p.
č.1146/1 k Pasece. Zastupitelé žádost projednali a jednomyslně schválili.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem souhlasí se stavbou
rodinného domu na p. č. 582/21 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem dle
předložené projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Stavba Přístřeší pro skot – Věra Kodrová
Paní Věra Kodrová žádá o povolení stavby Přístřeší pro skot na parcele p. č.
148/1 v k. ú. Lestkov pod Koz.
Jedná se o dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou na betonových patkách o
rozměru 8 x 15 m v lokalitě Lhota – Bačov.
Zastupitelstvo žádost projednalo a jednomyslně schválilo.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem souhlasí se stavbou Přístřeší
pro skot na p. č. 148/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem dle předložené
dokumentace.

Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

7) Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo navrhované rozpočtové
opatření.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2015 – viz. příloha č. 1
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

8) Diskuse, usnesení, závěr
- pan Drbohlav požádal o vyspravení výtluků na místní komunikaci
p. č. 1165 v lokalitě Dolní Pustina

Zasedání bylo ukončeno ve 20:35 hod
Zapsal: Ing.Zdeněk Brožek
Ověřili : Jiří Šírek
Radek Svoboda
Jan König, DiS.

– starosta

Ing. Zdeněk Brožek

- místostarosta

