ZÁPIS č. 3 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Tábora ze dne 29 . 9. 2013
Přítomni: Lubomír Hnilička, František Frejlach, Jaroslav Hála, Jiří Samec, Jan Svoboda,
Jindřich Vavřík.
Omluveni : J. Kadlec.
Přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
1. Jednání zahájil v 19.05 starosta obce, který přivítal přítomné a dal ke kontrole zápis
z minulé schůze ze dne 16. 6. 2013.
2. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem programu schůze, jak je níže uveden,
který byl přítomnými odsouhlasen.
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze – doplnění o informaci o
jednání se starostou Nasavrk, určení zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové změny č. 3 a č. 4
4. Rozpočtové změny č. 5
5. Informace p. starosty – vývoj hospodaření obce
6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
7. Úprava Programu rozvoje obce na období 2012-2016
8. Odkup pozemků do majetku obce
9. Rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015, směrnice pro
inventarizaci
10. Diskuse
11. Informace o jednání se starostou obce Nasavrky
12. Závěr
2. Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jana Svobodu a p.Jaroslava Hálu.
Zapisovatelem navrhl p. Františka Frejlacha.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo jako ověřovatele zápisu schvaluje p. Jana Svobodu a p.Jaroslava Hálu a
zapisovatelem p.Františka Frejlacha. Program schůze navržený panem starostou
zastupitelstvo schvaluje včetně jeho doplnění.
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.

3. Pan starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č.3 a č. 4,
které provedl ve své kompetenci v době od minulé schůze na základě potřeby
realizovat výdaje na opravy budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Změny
vyplynuly z především z rozdílu výdajů na opravu veřejného osvětlení a nákup
nové úřední desky obecního úřadu oproti odhadu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo bere na vědomí provedené rozpočtové změny č.3 a č.4 (přílohy).
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
4. Pan starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn č. 5, na
navýšení prostředků na mzdy o 28 000,- s financováním z úspor z minulých let.
Důvodem je vyšší než očekávaná pracnost při opravách omítek a provedení dalších
prací (nátěr a zakytování oken, zrušení nefunkčního septiku, vybetonování a zajištění
odtoku vody od okénka sklepa vedle kapličky - vše u budovy OÚ), s nimiž se původně
nepočítalo.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č.5 (příloha).
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
5. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem rozpočtového hospodaření obce k
31. 8. 2013. Rozdíl proti očekávanému stavu řeší projednané rozpočtové změny a odráží
výdaje obce na prováděné opravy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci p. starosty.
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
6. V šestém bodu jednání zastupitelstvo projednalo Zápis o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce, provedeného Krajským úřadem České Budějovice dne
21.8.2013, při kterém – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Zápis předložil p. starosta.

Návrh usnesení :
Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby ani
nedostatky.
Zastupitelstvo bere zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 na vědomí.
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
7. Pan starosta navrhl zastupitelstvu aktualizovat MPOV obce na další roky s tím, že
hlavním problémem k řešení je po opravě budovy obecního úřadu oprava místní komunikace
směrem na Radkov. Provedení její opravy s vyžádáním prostředků z POV navrhl p. starosta
v příštích třech letech.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu MPOV obce na roky 2014-2016 s tím, že
v těchto letech bude opravována místní komunikace směrem na Radkov.
Hlasování :
Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0.
8. Pan starosta informoval zastupitelstvo o zahájení jednání s majitelkou pozemku „v
hrázkách“, p.č.37/1 a 37/2 v celkové výměře 1895 m2, na kterých leží studna patřící obci a
přístup k ní, vodovod do obecní budovy, a ústí na ně povrchová kanalizace, o jejich
vykoupení obcí. Pozemky jsou vedeny jako zamokřená plocha. Pan starosta vyzval k diskusi,
v níž zastupitelstvo navrhlo jako výchozí cenu k dalším jednáním navrhnout Kč 35,- až 40,Kč m2 .
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo ukládá p. starostovi pokračovat v jednání s majitelkou pozemku a
nabídnout cenu v rozsahu 35,- až 40,- Kč/ m2.
Hlasování :
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
9. Pan starosta předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled obce na roky 2014-2015, a
to jako vyrovnaný v částce 750 tis. Kč a Směrnici pro provedení inventarizace majetku a
závazků..
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2014 a 2015 a
předloženou směrnici pro inventarizaci.
Hlasování : Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0.

10. Pan starosta vyzval přítomné k diskusi. V ní jako první bod předložil žádost
nájemce obecního bytu o renovaci vany. Zastupitelé se po diskusi shodli na navrhnout
nájemci buď příspěvek obce do 4,5 tis. Kč v roce 2014 na jím doložený výdaj, nebo opravu
uhradí v roce 2014 obec, výdaje rozpočítá na záruční dobu provedené renovace podle údajů
dodavatele a zvýší o ně nájemné, nebo si může renovaci uhradit sám.
Dále v rámci diskuse p. starosta vyzval zastupitele, aby zápisy z jednání
zastupitelstva před jejich kontrolou na schůzi nadále studovali na webových stránkách obce.
Posledním bodem diskuse byla zimní údržba komunikací. Z nabízených variant
byla vybrána nabídka pana Jindřicha Vavříka, který nabízí zajištění prohrnování i posypu
jediným subjektem. Cena prohrnování je 550,- Kč/h., cena posypu je 550,- Kč/h bez
spotřebovaného posypového materiálu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce ukládá p. starostovi seznámit nájemce obecního bytu s možnostmi
úhrady renovace vany a vyslovuje souhlas se změnou v zadání zimní údržby
komunikací ( p.Vavřík) a cenou za ni ( 550 Kč /h).
Hlasování :
Pro 6 proti 0, zdržel se hlasování 0.
11. Pan starosta informoval o jednání se starostou obce Nasavrky o pobíhajících psech
v okolí železniční stanice. Jedná se o psy vlastníka z jiné obce a o přijetí vyhlášky neuvažují.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci p. starosty.

Zapsal:
František Frejlach ……………………………….
Podpisy ověřovatelů:
Jan Svoboda ………………………………….
Jaroslav Hála ……………………………………
….…………………………..
Ing.Lubomír Hnilička

