Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Radostná pod Kozákovem ze dne 13. 12. 2016
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Ing. Zdeněk Brožek, Mgr. Milena Kašová, Miroslava Knoblochová, Jan König
DiS., 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. v 19:30 hodin s tímto
návrhem programu:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 a
rozpočtové opatření č. 5 roku 2016
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Odkoupení LED svítidel veřejného osvětlení
5. Směna pozemků – Miroslav Vávra, Lestkov č.p.67
6. Nájemné v obecních bytech na rok 2017
7. El.přípojka na p.č.532/1 v k.ú.Lestkov pod Koz.
8. Zajištění podmínek pro předškolní a školní vzdělávání pro děti
z Radostné pod Kozákovem
9. Diskuse, usnesení, závěr
Takto navržený program byl jednomyslně schválen
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání
 Byla podána žádost na Policii ČR a Městskou policii Turnov o měření
rychlosti projíždějících vozidel ve Volavci. Záměr byl předběžně schválen
a vlastní měření by mohlo začít od února 2017.
 Byla podána žádost o posouzení záměru opravy kulturní památky –
kapličky na Volavci a o finanční příspěvek na realizaci navrhovaných
prací z ministerstva kultury.

 V současné době nelze podat žádost o dotaci na opravu obecní
komunikace z Kozákova do Tatobit. Podmínkou dotačního titulu je, že
opravovaná komunikace musí být součástí pozemku obce a tento stav je
nutné doložit již před podáním žádosti. Skutečnost je dnes taková, že se
část výše uvedené cesty fyzicky nachází na soukromých pozemcích (je
vyježděna jinudy, než je zakreslena v katastrální mapě), proto v tuto chvíli
nelze podmínku pro získání dotace splnit.
 Mgr. Milan Fric ustoupil od záměru založení soukromé základní školy a
tím i od pronájmu obecní budovy na Volavci.
 Byl zakoupen zametací kartáč na obecní vozidlo Multicar.
2) Rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 a
rozpočtové opatření č. 5 roku 2016
Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na
roky 2017 a 2018.
- rozpočet pro rok 2017 je navržen jako vyrovnaný s celkovými příjmy
4 528 400,- Kč a celkovými výdaji 4 528 400,- Kč.
Převažující výše plánovaných investic bude použita na výstavbu chodníků
a opravy komunikací.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo Obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017 viz. příloha č. 1
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo Obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 viz. příloha č. 2
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo Obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 viz. příloha č. 3
3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Starosta navrhuje ponechat poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok
2017 ve výši 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.

Zároveň navrhuje doplnit obecně závaznou vyhlášku v článku 6
(Osvobození a úlevy) o odstavec 2, ve kterém navrhuje: „Obec od poplatku
osvobozuje poplatníky, kteří doloží, že se v místě svého pobytu na území
obce Radostná pod Kozákovem dlouhodobě (min.1 rok) a nepřetržitě
nezdržují“.
Zastupitelé tyto návrhy projednali a jednomyslně schválili.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Radostná pod
Kozákovem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Odkoupení LED svítidel
V polovině roku 2016 nám firma Smart Lumen s.r.o. v souvislosti s realizací
zpomalovacího vjezdového ostrůvku v Lososnici vypracovala projekt na
osvětlení tohoto ostrůvku a přilehlého úseku chodníku a komunikace II/283
od přechodu u hospody k truhlárně pana Šťastného. Zdarma nám na dobu 36 měsíců zapůjčila svítidla na bázi úsporné technologie LED .
Protože se osvětlení předmětného úseku, splňující aktuální platné normy
osvědčilo, rozhodlo se zastupitelstvo tato instalovaná svítidla odkoupit.
Celková cena 9 ks svítidel s výložníky a vypracováním projektu je 70 014,Kč vč. DPH.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje odkoupení svítidel LED instalovaných u komunikace II/283
v úseku od přechodu u hospody k truhlárně pana Šťastného za cenu 70 014,Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

5) Směna pozemků – pan Miroslav Vávra
Pan Miroslav Vávra , bytem Lestkov č. p. 67 žádá o směnu pozemku p. č.
362 o výměře 468 m2 kultura orná v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (místní
část Hataška) za části pp.č. 688/1 a 688/3 kultury trvalý travní porost v k. ú.
Lestkov pod Kozákovem (místní část Zelinka) o stejné výměře.

Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo záměr s podmínkou, že zbytek
z oddělených parcel 688/1 a 688/3 bude tvořit souvislý pruh o šířce min. 5m
ve směru od silnice II/283 k hospodářskému pozemku p. č. 742/1 v k. ú.
Lestkov pod Kozákovem. Veškeré náklady spojené se směnou předmětných
pozemků bude hradit žadatel, pan Miroslav Vávra.
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje záměr směny pozemku p. č. 362 za oddělené části obecních
pozemků p. č. 688/1 a 688/3. Směnná smlouva bude projednána po
zhotovení geometrického plánu.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Nájemné v obecních bytech na rok 2017
Starosta navrhuje ponechat nájem paní Prokešové v budově školy ve
Volavci na stávající výši 800,- Kč/měs.
Nájemce pan Kubát přenechal jednu místnost obecního nájemního bytu pro
potřeby obecního úřadu, který ji využije jako druhou kancelář, čímž se
plocha jeho bytu snižuje o 26 m2. Poměrným přepočtem se nájemné snižuje
na 900,- Kč/měs. z dosavadních 1200,- Kč/měs.
Zastupitelé tyto nové skutečnosti projednali a schválili navrhované nájmy
v obecních bytech na rok 2017 ve výši 800,- resp. 900,- Kč.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje nájmy obecních bytů pro rok 2017 takto:
nájem ve Volavci č. p. 42 paní Prokešové 800,- Kč/měs.
nájem v Lestkově č. p. 77 panu Kubátovi 900,- Kč/měs.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

7) El. přípojka na p. č. 532/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
Paní Renata Nováková žádá prostřednictvím firmy ČEZ Distribuce a.s. o
zřízení el. přípojky na p. č. 532/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.
Zastupitelstvo žádost projednalo a vzhledem ke skutečnosti, že žadatelka
plánuje na předmětné parcele, která leží v zastavěném území obce stavbu

rodinného domu, žádosti vyhovuje. Podmínkou je že, el. pilíř bude umístěn
na hranici pozemku majitelky.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem
schvaluje zřízení el. přípojky na p. č. 532/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
s podmínkou, že el. pilíř bude umístěn na hranici pozemku majitelky.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

8) Zajištění podmínek pro předškolní a školní vzdělávání pro děti
z Radostné pod Kozákovem
Pod tímto bodem byla projednána novela školského zákona, která nabyla
účinnosti od 1. 9. 2016, resp. ta její ustanovení, která nově zavádějí
povinnost obcím zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání a pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejich území tak,
že buď zřídí mateřskou resp. základní školu, nebo zajistí tato vzdělávání
v mateřské resp. základní škole zřizované jinou obcí, tj. uzavřou
veřejnoprávní smlouvu a tím začlení svou obec do školského obvodu jiné
obce. Uzavřením takové smlouvy by rodičům z naší obce samozřejmě
nevznikala žádná povinnost zapsat své dítě ke vzdělávání v některé
konkrétní škole, naopak škole zřizované obcí, se kterou by měla naše obec
tuto smlouvu uzavřenou, by vznikala povinnost přijmout děti z naší obce,
pokud by o to projevily zájem a samozřejmě splňovaly ostatní kritéria daná
zákonem, jako např. věk. Ani taková smlouva však nezaručí přijetí dítěte
v případě, že je naplněna schválená kapacita dané školy. V živé diskusi
k tomuto tématu převládl názor, že v každém případě budou v praxi
rozhodovat o přijetí žáků ředitelé škol dle svých možností a dle svých
stanovených kritérií tak, aby ve vlastním zájmu pokryli co nejvíce kapacity
svých škol. Shoda panuje i na tom, že spádově patří naše obec z hlediska
mateřské školy a prvního stupně základní školy ke škole v Tatobitech.
Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí bez rozhodnutí o uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem bere
na vědomí povinnost obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání a pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území
obce Radostná pod Kozákovem.
Výsledek hlasování: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

9) Diskuse, usnesení, závěr
V diskusi byla vznesena a schválena potřeba vysázení nového smrku, jako
vánočního stromu v centru obce. Dosavadní smrk je přerostlý a ve vršku
rozdvojený, proto je jako vánoční strom nevhodný.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.45 hod
Zapsal: Ing. Zdeněk Brožek
Ověřili : Josef Prokůpek
Jan Šťastný
Jan König, DiS.

- starosta

Ing. Zdeněk Brožek

- místostarosta

