Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 14. 6. 2017
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, Jan Šťastný
Zasedání bylo zahájeno starostou Janem Königem, DiS. ve 20:00 hodin s tímto návrhem
programu:
1) Závěrečný účet za rok 2016 a Účetní závěrka za rok 2016
2) Rekonstrukce elektrického vedení v osadě Kozákov
3) Schválení zadávací dokumentace pro výběr firmy na odvoz komunálního odpadu
4) Stavba RD na p. č. 261/8 v k. ú. Lestkov p. Koz.
5) Rozpočtové opatření č. 1/2017
6) Kontrola usnesení z minulého zasedání
7) Diskuse, usnesení, závěr
Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Závěrečný účet za rok 2016 a Účetní závěrka za rok 2016
Závěrečný účet je podrobný přehled hospodaření obce v předcházejícím roce a podléhá
schválení v zastupitelstvu. Jeho součástí je mimo jiné i plnění rozpočtu a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce kontrolními orgány Krajského úřadu. Všechny dokumenty
byly zveřejněny jako Návrh závěrečného účtu na elektronické úřední desce naší obce 15 dní
před veřejným zasedáním.
Rozpočet byl na rok 2016 schválen jako vyrovnaný a počítal s příjmy ve výši 3 998 300 Kč.
Díky přijatým dotacím, ze kterých se podařilo pokrýt většinu investičních akcí, byly skutečné
celkové příjmy 8 713 870 Kč.
Celkové hospodaření obce v roce 2016 bylo uzavřeno s přebytkem 1 916 771 Kč.
Stav bankovního účtu byl k 31. 12. 2016 - 5 512 481 Kč.

Při přezkoumání hospodaření obce kontrolorem krajského úřadu nebyly zjištěny žádné
nedostatky, proto je možné schválit závěrečný účet obce za rok 2016 včetně účetní závěrky
bez výhrad.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Účetní závěrku za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

2) Rekonstrukce elektrického vedení v osadě Kozákov
Společnost ČEZ a. s. žádá o souhlas s rekonstrukcí nadzemního vedení NN v místní části
obce Kozákov, které je umístěno na nevyhovujících dřevěných sloupech. Jedná se o výměnu
vodičů a podpěrných sloupů za betonové, současně dojde k přepojení části odběratelů na
zemní kabelové vedení, které nahradí stávající vrchní přípojky NN. Jedna z těchto přípojek
bude provedena podvrtem pod obecní komunikací. Vedení veřejného osvětlení bude
zachováno.
Návrh usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem souhlasí s provedením rekonstrukce vedení
nízkého napětí v osadě Kozákov s podmínkou provedení zemní přípojky k domu čp. Kozákov
20 podvrtem obecní komunikace a umožnění umístění vedení veřejného osvětlení na nových
podpěrných bodech.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Schválení zadávací dokumentace pro výběr firmy na odvoz komunálního odpadu
V rámci meziobecní spolupráce obcí ORP Turnov zazněl ze všech obcí požadavek na změny
podmínek svozu odpadů, kdy tuto službu v našem regionu provádí monopolní gigant Marius
Pedersen prostřednictvím své dceřinné firmy Severočeské komunální služby. Protože
současný stav většině obcí nevyhovuje, dohodli se starostové na společném postupu pro výběr

nového dodavatele těchto služeb za jasně stanovených podmínek. K dnešnímu dni bylo již
dvakrát vyhlášeno nadlimitní výběrové řízení na dodavatele uvedených služeb, vždy však
bylo toto řízení napadeno ze strany uchazečů z legislativních nebo věcných důvodů a v
konečném důsledku bylo vždy zrušeno a zadávací dokumentace musela být přepracována. V
tuto chvíli je připravena třetí verze zadávací dokumentace, kterou musí schválit zastupitelstva
všech zúčastněných obcí.
Hlavní výhody pro nás jsou:





firma bude obci fakturovat za skutečně odvezené tuny odpadu, nikoliv za popelnici měl by se naplno projevit efekt motivačního systému třídění odpadů, který máme
zaveden
svozové auto bude mít váhu - vážit se bude na začátku a na konci obce, případné
podnikatelské subjekty v obci budou rovněž váženy zvlášť, starosta nebo pověřená
osoba bude mít možnost kontroly této váhy
je stanovena stropní cena, žádné z obcí nesmí vyjít cena vyšší, než kterou zaplatila za
svoz komunálního odpadu v roce 2016
starosta bude mít přístup k GPS záznamům svozových vozidel, pro případné
reklamace neprovedených odvozů popelnic...

Součástí zadávací dokumentace je i návrh smlouvy o poskytování služeb - mezi budoucím
dodavatelem a naší obcí, přičemž každá obec má svou vlastní smlouvu. Zavazujeme se k
budoucímu podpisu této smlouvy, která by měla začít platit od 1. 1. 2018.
Všechny obce bude v tomto nadlimitním výběrovém řízení zastupovat obec Malá Skála jako
centrální zadavatel - proto je nutná Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky s obcí
Malá Skála.
Návrh usnesení č. 4 :
Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřená mezi centrálním zadavatelem
obcí Malá Skála a pověřujícím zadavatelem obcí Radostná pod Kozákovem ke dni 14. 6. 2017
zůstává nadále v platnosti i pro veřejnou zakázku „Komplexní nakládání s odpady III.“
zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). V případě ZZVZ oproti již zrušenému
a neplatnému zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude postupováno obdobně a
přiměřeně v souladu se ZZVZ.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Návrh smlouvy o poskytování služeb
k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady III.“ (Příloha č. 2 zadávací dokumentace)
zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ mezi obcí Radostná pod
Kozákovem jako budoucím objednatelem a vybraným dodavatelem jako budoucím
poskytovatelem.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce Radostná p. Koz. schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56
ZZVZ.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na parc. č. 261/8 v k. ú. Lestkov p. Koz.
Jedná se o žádost Ing. Ziny Dědkové z Turnova o souhlas se stavbou přízemního
nepodsklepeného rodinného domu typu bungalov, objekt má tvar obdélníku o rozměrech
13x10m. Dům je na stavebním pozemku umístěn tak, že hřeben střechy je rovnoběžný k
uliční čáře. Výška hlavního hřebenu je 6,5 m nad terénem.
Likvidace splaškových vod bude řešena septikem s biofiltrem, který bude mít přepad do
obecní kanalizace.
Návrh usnesení č. 7 :
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem souhlasí se stavbou rodinného domu na parcele
č. 261/8 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem dle předložené projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

5) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo navrhované rozpočtové opatření týkající se
zpřesnění výše dotací.

Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017 – viz.
příloha č. 1
Výsledek hlasování: pro 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Kontrola usnesení z minulého zasedání, diskuse
Diskuze byla vedena převážně na téma sporu o hranici mezi pozemky rodin Šimonových a
Paličových. V reakci na obvinění své osoby ze strany pana Jaroslava Šimona st. na minulém
veřejném zasedání zastupitelstva obce, předal pan Petr Palič zastupitelům obce své písemné
vyjádření a požádal o jeho citaci v obecním zpravodaji. Zastupitelstvo obce znovu
konstatovalo, že nemá pravomoc rozsoudit spor o hranici pozemků, ani posoudit vzájemné
verbální a fyzické napadání sousedů. Proto byla stížnost na občanské soužití již dříve předána
k projednání přestupkové komisi při Městském úřadu v Turnově, která obvinění od pana
Šimona v současné době prošetřuje a která by měla vydat k dané věci rozhodnutí.
Na žádost pana Petra Paliče citujeme jeho stanovisko:
„Reaguji na zápis z posledního zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo 22. 3. 2017
bod č. 11 a které též vyšlo v informačním zpravodaji Radostná Studánka v dubnovém čísle.
Pan Jaroslav Šimon st. mě neoprávněně obvinil z verbálního napadání a vyhrožování.
S panem Šimonem ani s jeho celou rodinou, jsem neměl již od loňského roku žádný verbální
ani fyzický kontakt. Domnívám se, že cílem pana Šimona je mě před veřejností očernit a
pomluvit. Předmětem sporu je hranice mezi našimi pozemky.“

Zasedání bylo ukončeno ve 21.50 hodin
Zapsal:

Ing. Zdeněk Brožek

Ověřili :

Jiří Šírek

……………………………

Jan Šťastný

……………………………

Jan König, DiS.

- starosta

Ing. Zdeněk Brožek - místostarosta

…………………………….
…………………………….

