OBEC RADVANEC
Usnesení

č.5/2016

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radvanec, konaného dne 22.9.2016 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Miloše Halamu a Pavla Cyruse, zapisovatele Naďu Formánkovou.
2) program veřejného zasedání zastupitelstva obce Radvanec.
3) odkládá pronájem pozemku p.č.283/2 v k.ú.Radvanec, o výměře 1084 m2 manželům
Štˇástkovým
4) darovací smlouvu pro Hospic Svaté Zdislavy ve výši 5 Kč za trvale bydlícího obyvatele,
tj.980 Kč.
5) darovací smlouvu Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. ve výši 2000 Kč.
6) smlouvu o právu k provedení stavby OLP/3446/2016.
7) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provézt stavbu „CL_Radvanec ppč.389/3, přípojka NN“ přes pozemky st.č.4/3 a
p.č.1025/1 v k.ú.Radvanec. Poplatek stanovuje za zřízení věcného břemene ve výši 10.000
Kč.
8) smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provézt stavbu „CL_Radvanec ppč.279/1, přípojka NN“ přes pozemky ppč.1016/1
v k.ú.Radvanec. Poplatek stanovuje za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč.
9) smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provézt stavbu „CL_Radvanec ppč.77,smyčka kNN“ přes pozemky p.č.77 a
p.č.997/4 v k.ú.Radvanec. Poplatek stanovuje za zřízení věcného břemene ve výši 10.000
Kč.
10) rozpočtové opatření obce 3/2016.
11) výsledky soutěže o veřejnou zakázku na stavební práce „Renovace stávajících toalet v
objektu OÚ“ a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem stavby firmou Versana s.r.o., Kytlice 11, 40745 Kytlice, IČ: 02634767 za cenu
362 286,82 Kč s DPH
12) podání žádosti o veřejnoprávní smlouvu o zajištění požární ochrany.
13) dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.222/400181/01/06 u č.
222/400181/01_2/06

14)návrh na zrušení výběrového řízení na řízení zrušit a vypsat znovu výběrové řízení na
„Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů – Svazek obcí
Novoborsko“ a vypsat nové řizení s použitím jednacího řízení s uveřejněním .
15) příkazní smlouvu č.RAD_01-2016-04-04_SFDI se zhotovitelem Ing.Lukášem
Hrádkem, Liberecká 67, Nový Bor, IČ:87398656 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16) nákup nového motoru Tera.
17) pronájem sklepa na p.p.č. 313 panu Miroslavu Janušovi, Radvanec 66.
18) objednávku na letmou výspravu komunikace na Maxově pro firmu PV-Sloup spol.
s r.o., Na Kopečku 265, Sloup v Čechách dle nabídky č.6/2016 ze dne 13.6.2016

A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení 4/2016.
2) informace ke stavbě kanalizace.

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

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

