Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Mariánské Radčice, konaného dne 19. 6. 2019 v zasedací
místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva obce

5-0-0

2. Do návrhové komise usnesení paní Lenku Kulhavou a pana Jaroslava Rosenkrance

5-0-0

3. Ověřovatele zápisu paní Naďeždu Černou a Lenku Kulhavou

5-0-0

4. Prodej části pozemku p.p.č. 697/5 o velikosti 88 m2 dle geometrického plánu č. 4801901062/2019, který vyhotovil pan Zdeněk Fejfárek a který označuje prodávaný pozemek jako
p.p.č. 697/38, paní Kateřině Derbasové za cenu 10.054,- Kč. Zastupitelsvo obce Mariánské
Radčice zároveň pověřuje starostu k zajištění souhlasu s dělením pozemku a k podpisu kupní
smlouvy
5-0-0
5. Výjimku z pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Mariánské Radčice a přiděluje byt č.3
v č.p.163 panu Janu Chmelařovi
4-0-1
6. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku st.p.č. 100 o velikosti cca 71 m2 dle žádosti paní Pavly
Krekáčové
5-0-0
7. Přijetí správce volnočasového a rekreačního areálu v Mariánských Radčicích, se kterým bude
uzavřena dohoda o provedení práce do konce roku 2019 za hodinovou odměnu ve výši 100,-Kč
5-0-0
8. Realizaci akce: „Výměna střechy na č.p. 30 a č.p. 57 v Mariánských Radčicích“ dle cenové
nabídky firmy ALPIN MONT SERVIS s.r.o. za celkovou cenu 986.766,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Mariánské Radčice zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
na tuto akci s firmou ALPIN MONT SERVIS s.r.o.
5-0-0
9. Změnu vytápění v obecním domě č.p. 129 a 130, kdy novým zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje vypracování projektové dokumentace na tuto změnu dle cenové
nabídky pana Ing. Radka Fokta za maximální cenu ve výši 70.180,- Kč
5-0-0
10. Darovací smlouvu, kterou společnost Severočeské doly a.s. daruje Obci Mariánské Radčice
objekty a stavby, které byly realizovány v rámci stavby „Ochranná opatření obce Mariánské
Radčice – východ“ a jejichž výčet a grafické znázornění je přesně uveden ve schvalované
Darovací smlouvě. Zastupitelstvo obce Mariánské Radčice zároveň pověřuje starostu obce k
jejímu podpisu
5-0-0
11. Uveřejnění záměru směny pozemků se Severočeskými doly a.s. dle návrhu, který je uveden ve
„Směnné smlouvě se zřízením zákazu zcizení a zatížení“ s podmínkou, že Severočeské doly a.s.
před uveřejněním záměru směny pozemků doloží souhlas Českého rybářského svazu, z.s. a
společnosti Agro Lišnice s.r.o. s převodem pozemkových a smluvních práv k pozemkům, které
mají tyto společnosti k dnešnímu dni propachtovány od obce Mariánské Radčice, na společnost
Severočeské doly a.s.
5-0-0
12. Přijetí finančního daru ve výši 100 tisíc Kč od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. s účelem
využití na sportovní a kulturní akce pro děti v roce 2019
5-0-0
13. Přijetí a účel využití finančních darů od společnosti Severočeské doly a.s. dle darovacích smluv
č.41/2019 a 42/2019
5-0-0
14. Rozpočtové opatření číslo 3/2019

5-0-0

15. Závěrečný účet obce Mariánské Radčice za rok 2018 včetně závěrečné zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Mariánské Radčice za rok 2018 a přijímá následující opatření k

nápravě chyb a nedostaků, které byly uvedeny ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření:
1/ k nedostatku porušení §6 odst.2 zákona č.563/1991 Sb., který spočíval v tom, že účetní případy
nebyly v účetních knihách zaznamenány na základě průkazných účetních záznamů, přijímá
systémové opatření spočívající v dodržování §6 odst.2 zákona č. 563/1991, podle kterého bude
důsledně postupováno, dále budou účetní případy důsledně zaznamenávány v souladu s vnitřními
předpisy obce
2/ k nedostatku porušení §7 odst.2 vyhlášky č.270/2010 Sb., který spočíval v tom, že skutečný
stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí, přijímá systémové
opatření spočívající v dodržování §7 odst.2 vyhlášky č.270/2010 Sb., podle které bude důsledně
postupováno tak, že inventarizace pozemků SÚ 031 bude dokládána výpisy z katastru
nemovitostí s odpovídajícím datem
5-0-0

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1.

Kontrolní výbor obce k vykonání kontroly likvidace lapolů u místních provozovatelů
restauračních zařízení
5-0-0

2.

Starostu obce k vytipování a zjištění podmínek vhodného dotačního titulu na nákup malého
automobilu pro čištění komunikací
5-0-0

3.

Starostu obce k zahájení kroků souvisejících s prodejem budovy staré hasičské zbrojnice v ulici
Komenského.
5-0-0

Zastupitelstvo obce Mariánské Radčice bere na vědomí „Monitorovací zprávu environmentálního
dozoru obcí Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina za
rok 2018“
5-0-0
Návrh usnesení byl bez připomínek a dalších návrhů schválen

5-0-0

Zapsala: Lenka Kulhavá

Martina Kováčová
místostarosta obce

Jaroslav Sikora
starosta obce

