ZÁPIS č. 4 / 2013
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Tábora ze dne 1 . 12. 2013
Přítomni: Lubomír Hnilička, František Frejlach, Jaroslav Hála, Jan Kadlec, Jiří Samec, Jan
Svoboda, Jindřich Vavřík.
Dále přítomen : Vladimír Bílý ml.
Přítomni všichni zastupitelé, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
1. Jednání zahájil v 19.35 starosta obce, který přivítal přítomné a dal ke kontrole zápis
z minulé schůze ze dne 29. 9. 2013.
2. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem programu schůze, jak je níže uveden,
který byl přítomnými odsouhlasen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu schůze, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace p.starosty o jednání o odkoupení pozemku
Dopis KÚ JČK – spolufinancování protidrogových služeb
Žádosti o finanční příspěvky
Rozpočtové změny č. 6,7
Rozpočtové změny č. 8
Diskuse
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. Jiřího Samce a
zapisovatelem p.Františka Frejlacha. Program schůze navržený panem starostou
zastupitelstvo schvaluje.
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
3. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem jednání o odkoupení pozemků,
p.č.37/1 a 37/2 v celkové výměře 1895 m2, na kterých se nachází studna patřící obci a
vodovod do obecní budovy. (minulý zápis z jednání zastupitelstva obce, bod 8).
Následně starosta obce předložil návrh kupní smlouvy (příloha č.1) za cenou 40,- Kč /
m2, celkem Kč 75 800,- Kč, dále obec uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy a
poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení č.2013/ 04 / 01 :
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh kupní smlouvy a pověřuje p. starostu obce
aby Obec Radimovice u Tábora uzavřela kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 37/1 a
parc. č. 37/2 v k. ú. 737950 Radimovice u Tábora, obec 563196 Radimovice u Tábora, a to
za v daném místě a čase obvyklou kupní cenu 40,- Kč/m2, tj. celkem kupní cenu ve výši
75.800,- Kč (slovy:sedmdesát pět tisíc osmset korunčeských).
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
4. Pan starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem KÚ JčK, odboru soc. věcí a
zdravotnictví, obsahujícím návrh modelu spolufinancování protidrogových služeb všemi
obcemi a vyzval k diskusi.
Návrh usnesení :
Obec Radimovice u Tábora k navrženému „Modelu“ vzhledem k velikosti a věkovému
složení obyvatel obce nepřistupuje.
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
5. Dále p. starosta seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční příspěvek, které
obec obdržela jak v návaznosti na dopis KÚ JčK, tak dalšími :
- Žádost Občanského sdružení PREVENT, Strakonice,
- Žádost Farní charity Tábor,
- žádost Centra ochrany fauny České republiky o.s., Hrachov u Sedlčan,
- žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obce pro Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s., ve výši 1 000,-. Ostatní žádosti zamítá.
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
6. Pan starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č.6, které
provedl ve své kompetenci v době od minulé schůze na základě potřeby realizovat
výdaje na opravy budovy obecního úřadu.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo bere na vědomí provedené rozpočtové změny č.6 a 7 (příloha č.2).
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
7. Pan starosta obce předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn č. 8, na
pokrytí výdajů souvisících s připravovaným nákupem pozemku ( viz. bod č.3
tohoto zápisu), v celkové částce Kč 81 800,- Kč a 1000,- Kč na dar pro pro
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s..
Rozpočtové změny budou financovány z finančních úspor minulých let.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č.7 (příloha č.3).
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.
8. Pan starosta vyzval přítomné k diskusi.
V diskusi o slovo požádal p.Vladimír Bílý ml.. Ve svém vystoupení poukázal na
vytékající vodu z vyústění povrchové kanalizace na sousední pozemek a její následné
stékání do jejich rybníka a vyslovil doměnku, že tato voda může být závadná a že se
to projevuje zápachem bahna v rybníce, který je zřejmý zejména při výlovu a že za
této situace nemůže osadit rybník počtem a druhem ryb podle svých představ.
Řešením této situace, podle návrhu pana Vladimíra Bílého ml., by bylo svedení vod
do potrubní kanalizace a její vyústění situovat do strouhy, která vede podél rybníků.
V diskusi zazněly informace o tom, že vyústění povrchové kanalizace se nachází na
sousedním pozemku vice než 50 let, okolí rybníka je zarostlé porostem olší a
náletovými křovinami, což způsobuje velký spad listí do rybníka a nelze tedy
s jistotou určit míru negativního vlivu vody vytékající z povrchové kanalizace na stav
rybníka.
Pan Bílý Ladislav byl požádán starostou obce, aby své požadavky a návrh řešení zaslal
na obec písemně po zvážení zmíněných okolností a poté bude situace konzultována
představiteli obce s kompetentními orgány, případně bude vyžádáno odborné
stanovisko.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo bere na vědomí informace podané panem Bílým Ladislavem ml..
Hlasování :
Pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0.
Usnesení :
Výše uvedený návrh usnesení byl schválen.

9. Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 20.50 hod.

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

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

