ZÁPIS č. 3 / 2014
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Tábora ze dne 29. 6. 2014
Přítomni: Lubomír Hnilička, František Frejlach, Jaroslav Hála, Jiří Samec, Jan Svoboda,
Jindřich Vavřík.
Omluveni: Jan Kadlec.
Přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
1. Jednání zahájil v 19.30 starosta obce, který přivítal přítomné a seznámil
zastupitelstvo s návrhem programu schůze, jak je níže uveden:
Zahájení, schválení programu schůze, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva č.2/2014 z 27. 4. 2014
Smlouva o opravě místní komunikace
Rozpočtová opatření č. 4
Rozpočtová opatření č. 5
Souhlas obce se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS
Krajina srdce
7. Závěrečný účet obce za rok 2013, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření za
rok 2013, inventarizační zpráva
8. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č. 8
9. Pravomoc schvalování rozpočtových změn ve výdajích
10. Vyjádření k právnímu rozboru vlastnictví studny – Hůrka
11. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dále p. starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jana Svobodu a p. Jiřího Samce.
Zapisovatelem navrhl p. Františka Frejlacha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program schůze navržený panem starostou. Zastupitelstvo
jako ověřovatele zápisu schvaluje p. Jana Svobodu a p. Jiřího Samce a zapisovatelem p.
Františka Frejlacha.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
2. Pan starosta dal ke kontrole zápis z minulé schůze ze dne 27. 4. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pořízeným zápisem ze schůze ze dne 27. 4. 2014.
Hlasování:

Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
3. Pan starosta informoval zastupitelstvo o uzavření Smlouvy s firmou Swietelsky
stavební s.r.o. o opravě místních komunikací.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo bere uzavření Smlouvy s firmou Swietelsky stavební s.r.o o
opravě místních komunikací na vědomí – je v souladu s jeho usnesením z minulé
schůze, bod 5. Cena opravy komunikace na Radkov 397 678 Kč (s DPH), oprava
vjezdu pod OU 24 044,- Kč, termín plnění červenec 2014.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
4. Pan starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 4, které
provedl ve své kompetenci v době od minulé schůze. Jednalo se o pokrytí výdajů
na opravu odvodnění komunikace pod OU – celkové náklady 26 197,- Kč, dotace
na volby do EP 21 000,- a výdaje na zajištění voleb 9 400,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí provedené rozpočtové změny č.4 (příloha č. 1).
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
.
5. Pan starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn č. 5, na
navýšení rozpočtu na ostatní osobní výdaje (odměny) z důvodu voleb do EP, dále
na navýšení rozpočtu na nákup služeb nezahrnutých ve schváleném rozpočtu
(zapůjčení mobilních WC, stanů a lavic, právní rozbor vlastnictví studny a
vytýčení hranice zakoupeného pozemku).
Rozpočtové změny budou financovány z finančních úspor minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 5 (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
6. Pan starosta informoval zastupitelstvo o svém souhlasu, zaslaném v návaznosti na
předchozí usnesení zastupitelstva, jménem obce se zařazením správního území
obce do územní působnosti MAS Krajina srdce,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere souhlas se zařazením správního území obce do územní
působnosti MAS Krajina srdce na vědomí.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
7. Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrka obce k 31. 12. 2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Radimovice u
Tábora za rok 2013, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách
obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, dne 6. 6. 2014, čímž byla
dodržena 15ti denní zákonná lhůta zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před
jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem dané
náležitosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
které bylo provedeno dne 12. 5. 2014 Krajským úřadem.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3
zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), a které jsou uvedeny dále v členění dle
předmětu přezkoumání (§ 2 odst 1, 2 zákona č. 420/2004 Sb.).
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků:
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu.
Kontrolou Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M k 31. 12. 2013
bylo zjištěno, že rozpočet nebyl upraven povinným rozpočtovým opatřením u
příjmu dotací.
Jedná se např. o položku 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů schválený rozpočet 0 Kč, rozpočet po změnách činil 131.000 Kč, výsledek od
počátku roku ve výši 131.300 Kč.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze
zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný
účet obce Radimovice u Tábora za rok 2013 schválen v navrhovaném znění a
zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora projednání závěrečného účtu uzavřelo
svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje závěrečný účet obce
Radimovice u Tábora za rok 2013 s přebytkem 14 917,32 Kč bez výhrad.
Přijaté opatření.
ZO ukládá správci rozpočtu sledovat průběžně plnění rozpočtu a včas předkládat ke
schválení návrhy na rozpočtové změny. Zpráva o plnění přijatých opatření bude
zalána krajskému úřadu v termínu do 31. 12. 2014.
Dále v tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Radimovice
u Tábora sestavenou k 31. 12. 2013. Účetní závěrka obce je složena z těchto částí:

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
Podle výkazu rozvaha jsou celkem aktiva brutto ve výši 3 704 792,48 Kč, korekce
činí 775 634,56 Kč a celkem aktiva netto jsou 2 929 157,92 Kč.
Pasiva celkem za běžné období dosahují částky 2 929 157,92 Kč.
Z výkazu zisku a ztráty obce je zřejmé, že za období roku 2013 dosáhly výnosy
výše 990 440,58 Kč a náklady 939 185,44 Kč. Výsledek hospodaření běžného
účetního období tedy činí 51 255,14 Kč. Uvedený výsledek hospodaření bude
převeden na účet „Výsledek hospodaření minulých účetních období“. Náklady, výnosy
a výsledek hospodaření se týkají hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec
Radimovice u Tábora neprovozuje.
Zastupitelstvo obce se rovněž seznámilo s výkazem příloha, který vysvětluje a
doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Radimovice u
Tábora sestavenou k 31. 12. 2013 včetně převodu výsledku hospodaření roku 2013 dle
výše uvedeného.
Inventarizační zpráva
Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2013 a nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen
8. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, č. 8 – zanesení zákonných změn v limitech stanovených
pro veřejné zakázky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.8.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
9. Pan starosta navrhl zastupitelstvu obce upřesnit pravomoc ke schvalování
rozpočtových změn a upřesnit tak usnesení z jednání zastupitelstva č. 3 / 2009.
Návrh usnesení :
Pravomoc ke schvalování rozpočtových změn v oblasti zvýšení rozpočtových
příjmů a pravomoc ke schvalování rozpočtových změn ve výdajích u jednotlivých
položek (přesun mezi položkami) v rámci paragrafu, kdy nedojde ke zvýšení
celkových rozpočtovaných výdajů na paragraf, má nadále starosta obce. V případě
nutnosti přesunu rozpočtovaných výdajů mezi paragrafy schvaluje rozpočtové změny

starosta s místostarostou obce, a to v případě, že nedojde ke zvýšení celkových
rozpočtovaných výdajů obce.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
10. Pan starosta obce předložil zastupitelstvu v návaznosti na minulé jednání obdržené
písemné vyjádření k právnímu rozboru vlastnictví studny od p. Jana Kadlece.
Zastupitelstvo vyjádření projednalo se závěrem, že vyjádření neobsahuje konkrétní
návrh řešení problému a ani vyjádření k návrhu obce, kdy nebude zpochybňováno,
že studna je majetkem obce a obec umožní odběr vody za předem dohodnutých
podmínek. (Vyjádření p. Kadlece - příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá p. starostovi prověřit další možný postup u stavebního úřadu
a odboru životního prostředí a dále vypracování rámcového návrhu případné dohody o odběru
vody.
Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení:
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
11. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsal:
František Frejlach ……………………………….

Podpisy ověřovatelů:
Jan Svoboda ………………………………….
Jiří Samec ……………………………………
….…………………………..
Ing. Lubomír Hnilička

Rozpočtové opatření č. 4 / 2014

Příloha č.1
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Úpravy rozpočtu: PŘÍJMY
1)

SU

AU

231

0120

N+Z+Uz Org Par

Pol ZJ

Původní hodnota

Změna

Po změně Popis

000098348 0000 0000
Paragraf 0000

4111 000
celkem:

0,00
0,00

21 000,00
21 000,00

21 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr
21 000,00

Org: 0000

celkem:

0,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

PŘÍJMY celkem

*

VÝDAJE
SU

AU

Původní hodnota

Změna

2)
3)
4)

231
231
231

0100
0100
0100

000000000 0000
000000000 0000
000000000 0000
Paragraf

2212
2212
2212
2212

5021 000
5139 000
5171 000
celkem:

0,00
9 000,00
480 000,00
489 000,00

8 500,00
4 000,00
-12 500,00
0,00

8 500,00
13000,00
471 000,00
489 000,00

5)
6)
7)
8)

231
231
231
231

0100
0100
0100
0100

000098348 0000
000098348 0000
000098348 0000
000098348 0000
Paragraf

6117
6117
6117
6117
6117

5021 000
5139 000
5173 000
5175 000
celkem:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 600,00
900,00
300,00
600,00
9 400,00

7 600,00
900,00
300,00
600,00
9 400,00

9)
10)

231
231

0100
0100

000000000 0000 6171
000000000 0000 6171
Paragraf 6171

5021 000
5169 000
celkem:

42 000,00
40 000,00
82 000,00

-2 000,00
2 000,00
0,00

Org: 0000

celkem:

571 000,00

9 400,00

580 400,00

571 000,00

9 400,00

580 400,00

Původní hodnota

Změna

N+Z+Uz Org Par

Pol ZJ

VÝDAJE celkem

Po změně Popis
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Opravy a udržování
Silnice *
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Volby do Evropského parlamentu *

40 000,00 Ostatní osobní výdaje
42 000,00 Nákup ostatních služeb
82 000,00 Činnost místní správy *

FINANCOVÁNÍ
11)

SU

AU

231

0100

N+Z+Uz Org Par

Pol ZJ

Po změně Popis

000000000 0000 0000
Paragraf 0000

8115 000
celkem:

487 900,00
487 900,00

-11 600,00
-11 600,00

476 300,00 Změna stavu krátkodobých prostředků
476 300,00

Org: 0000

celkem:

487 900,00

-11 600,00

476 300,00

487 900,00

-11 600,00

476 300,00

FINANCOVÁNÍ celkem

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2014
ad 1) dotace na volby do EP
ad 2) dohody o PP oprava odvodnění
ad 3) materiál na opravu odvodnění
ad 4) přesun na materiál a dohody o PP
ad 5) odměny - volby do EP
ad 6) kancelářské potřeby
ad 7) cestovné volby
ad 8) občerstvení volební komise
ad 9) přesun na služby
ad 10) roční poplatek za software

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Zpracoval: Hálová Pavlína dne: 2.5.2014
Schválil: Ing. Lubomír Hnilička ……………………….

*

Příloha č.2
Obec Radimovice u Tábora

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2014

zpracováno 1.6.2014
strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
VÝDAJE
1)
služeb

SU
231

AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
0100 000000000 0000 6171 5169

ZJ
000

Paragraf 6171 celkem:

Původní hodnota
42 000,00

Změna
30 000,00

Po změně Popis
72 000,00 Nákup ostatních

42 000,00

30 000,00

72 000,00 Činnost místní

42 000,00

30 000,00

72 000,00

42 000,00

30 000,00

72 000,00

Původní hodnota
476 300,00

Změna
30 000,00

Po změně Popis
506 300,00 Změna stavu

476 300,00
476 300,00

30 000,00
30 000,00

506 300,00
506 300,00

476 300,00

30 000,00

506 300,00

*

správy

Org: 0000

celkem:

VÝDAJE celkem

FINANCOVÁNÍ
SU
AU
N+Z+Uz
Org Par
Pol
2)
231 0100 000000000 0000 0000 8115
krátkodobých prostředků
Paragraf 0000 celkem:
Org: 0000
celkem:
FINANCOVÁNÍ celkem

ZJ
000

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2014
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k
rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu
nebo
přesuny mezi ukazateli).
Navýšení rozpočtu na položce 5169 nákup ostatních služeb v § 6171 z důvodu úhrad položek nezahrnutých ve
schváleném rozpočtu:
1. úhrada zapůjčení mobilních WC TOI-TOI, stanů, lavic a stolů pro zajištění okrskové soutěže hasičů 11495,- Kč
2. právní rozbor vlastnictví studny 6776,- Kč
3. vytýčení hranice zakoupeného pozemku

Zpracoval: Hálová Pavlína

dne: 1.6.2014

*

