OBEC RADVANEC
Usnesení

č.8/2016

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Radvanec, konaného dne 19.12.2016 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) ověřovatele zápisu Pavla Cyruse a Tomáše Januše, zapisovatele Naďu Formánkovou.
2) upravený program veřejného zasedání zastupitelstva obce Radvanec.
3) v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 a ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zadání Územního plánu Radvanec.
4) rozpočtové opatření obce 5/2016.
5) rozpočet obce na rok 2017.
6) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2020.
7) výsledky soutěže o veřejnou zakázku na „Svoz odpadů obce Radvanec“ a zároveň
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089.
8) podání žádosti o dotaci na „Územní plán Radvanec“ z programu MMR č. 117D0510.
9) výsledky soutěže o veřejnou zakázku na „Zpracování Územního plánu Radvanec“ a
zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou
TENET, spol. s r.o., Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ: 63220385.
10) dohodu o ukončení spolupráce na zajištění požární ochrany s obcí Sloup v Čechách ke
dni 31.12.2016.
11) smlouvu o spolupráci na zajištění požární ochrany s městem Nový Bor od 1.1.2017.
12) Jednací řád obce Radvanec
13) rozpočet Svazku obcí Novoborsko na rok 2017
14) rozpočet Svazku obcí kanalizace Sloup na rok 2017.
15) budoucí prodej stavby „Radvanec - Maxov - vodovod“ společně s předloženou smluvní
dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí
smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně příloh a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.

16) s účinností od 1.1.2017 úpravu odměn zastupitelů a starostovi na 80% maximální
částky, místostarostovi 45% maximální částky a členům výborů a předsedům výborů 50%
maximální
17) obeslat uživatele neoprávněně užívaných obecních
pozemků s návrhy na řešení:
a) odkup části pozemků v případě, že nebude bránit dopravní obslužnosti
b) narovnání hranice pozemku
18) přípravu návrhu vyhlášky o prodeji pozemků.
19) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Renovace sociálního zařízení v budově OÚ“
s firmou Versana s.r.o.
20) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
č.OLP/5368/2016.
21) podání žádosti o dotaci na stavbu „Chodník - Radvanec“ z programu SFDI.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) kontrolu usnesení č. 6/2016 a č. 7/2016.

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

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

