OBEC RADVANEC
Usnesení

č.3/2016

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radvanec konaného dne 6.4.2016 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Ing.Miloše Halamu a Jaroslava Slánského, zapisovatele Tomáše
Januše.
2) doplněný program veřejného zasedání zastupitelstva obce Radvanec.

3) zprávu o kontrole hospodaření Obce Radvanec za rok 2015 provedenou jako audit
KÚLK bez výhrad a závěrečný účet s výsledky hospodaření Obce Radvanec za rok 2015.
4) účetní závěrku k 31.12.2014 Obce Radvanec za rok 2015.
5) doplnění programu o bod 16. Udržovací náklady na objízdnou trasu.
6) rozpočtové opatření 1/2016.
7) „Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 20162020“.
8) dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.222/400181/01/06 u č.
222/400181/01_2/06.
9) nominaci do komise na hodnocení VZ na obnovu mostu u čp.68 a u čp.119 Ing. Petra
Ullricha, Vladimíra Matouška, Naďu Formánkovou a náhradníky Tomáše Januše,
Ing.Jaromíra Svobodu a Ing.Miloše Halamu.
10) účast Obce Radvanec na projektu "Aktivně ve zdravé přírodě“ v rámci Programu
spolupráce Česká republika- Svobodný stát Sasko 2014-2020 s celkovým rozpočtem pro
Obec Radvanec ve výši max. 320.000 €, z toho částka připadající na vlastní podíl obce
Radvanec činí (10 % z celkové částky) 32.000 €.
11) vyčlenění částky z rozpočtu Obce Radvanec ve výši max. 300.000 € pro realizaci
projektu a zajištění potřebného předfinancování.
12) vyčlenění částky z rozpočtu Obce Radvanec ve výši 32.000 € pro zafinancování
vlastního podílu obce na realizaci projektu.
13) smlouvu o spolupráci na projektu "Aktivně ve zdravé přírodě“, realizovaném z
prostředků Programu spolupráce Česká republika- Svobodný stát Sasko 2014-2020 mezi
lead partnerem Obec Radvanec a projektovým partnerem Město Reichenbach/OL.

14) uzavření příkazní smlouvy na poskytování projektového poradenství při přípravě
žádosti o poskytnutí dotace z Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko
2014-2020 na projekt s pracovním názvem „Aktivně ve zdravé přírodě“ v celkové výši
140.000 Kč s paní Ivou Hübnerovou, Jablonec nad Nisou, IČO: 65103581.
15) vyhlášení výběrového řízení na stavební akci „Renovace sociálního zařízení v objektu
OÚ Radvanec“ na květen 2016 a s termínem realizace stavby říjen až listopad 2016.
16) uhradit neuznatelné výdaje na odbočné řady pro objekty na individuální rekreaci, od
ostatních bude žádat úhradu ve výši průměrných nákladů, což je 12 tis.Kč na jeden
odbočný řad.
17) nájemní smlouvu s Lesy ČR na realizaci stavby „Centrum obce Radvanec“
18) nutné náklady na udržení provozuschopnosti objízdné trasy a pověřuje starostu
průběžně informovat o výši vyčerpaných nákladů.

A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení a zápisy z kontrol 1-4/2016 a ukládá starostovi a předsedovi KV
navrhnout opatření na narovnání hranic pozemků u zjištěných nesrovnalostí.
2) program14.Antonínské pouti.

……………………………………
Naďa Formánková
místostarostka

……………………………
Ing. Petr Ullrich
starosta

