Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis 6/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 6. prosince 2014, od 19.00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Radimovice u Tábora panem Ing. Lubomírem
Hniličkou (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal přítomné a dal ke kontrole zápis č.5/2014, ze zasedání
zastupitelstva dne 1.11.2014. Všichni členové zastupitelstva byli přítomni.
Bod II) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Hálu a p. Jiřího Samce a
zapisovatelem p. Františka Frejlacha. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Hálu a p.
Jiřího Samce a zapisovatelem p. Františka Frejlacha.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod III) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu zároveň vznesl návrh na doplnění, o bod
týkající se bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví obce (bod X) ).
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje následující program zasedání:
I) Zahájení a kontrola zápisu
II) Určení ověřovatelů a zapisovatele
III) Schválení programu
IV) Jednací řád zastupitelstva obce
V) Místní program obnovy vesnice na roky 2015 – 2018
VI) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
VII) Dodatek ke smlouvě o provozování systému svozu separace odpadů na rok 2015
VIII) Výměna vnitřních dveří obecního úřadu
IX) Žádosti o finanční příspěvky
X) Bezúplatný převod pozemku
XI) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
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Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod IV) Jednací řád zastupitelstva obce
Předsedající uvedl jednání shrnutím důvodů zpracování Jednacího řádu zastupitelstva
obce, a vyzval k diskusi o dokumentu. Místostarosta obce ujistil zastupitelstvo, že navržený
dokument nemění stávající zvyklosti v jednání zastupitelstva, ani neomezuje možnosti
zapojení občanů do jednání. Návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje předložený Jednací řád zastupitelstva
obce Radimovice u Tábora.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod V) Místní program obnovy vesnice na roky 2015 – 2018
Předsedající shrnul důvody přijetí nového místního POV, hlavní změny v něm,
rozebral jednotlivé akce v něm uvedené a objasnil důvody jejich načasování do jednotlivých
let. Především informoval zastupitelstvo o tom, že byl vybrán dodavatel na komplexní
pozemkové úpravy, které mají být provedeny do konce roku 2017, a o možnosti poté
realizovat některé akce v programu uvedené. Realizace záměrů v oblasti odpadového
hospodářství je podmíněna ukončením nájemního vztahu u pozemků, na nichž budou záměry
realizovány. Zároveň informoval o stávající zákonné úpravě územních plánů. V diskusi
nebyly navrženy změny nebo další akce do předloženého Místního programu obnovy vesnice
Radimovice u Tábora na roky 2015-2018, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Místní program obnovy vesnice Radimovice u Tábora na roky 20152018 a ukládá starostovi obce ukončit pronájem pozemků v kú. Radimovice u Tábora u ppč.
60 a ppč. 376/3.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod VI) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
V návaznosti na usnesení z minulého zastupitelstva předložil předsedající v souladu s
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, návrh na výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva
v částkách ( hrubá výše měsíční odměny) :
- Starosta
10 000,- Místostarosta
5 000,- Zastupitel + člen komise
600,- Zastupitel
400,- ,
a vyzval k diskusi, v níž nezazněly odlišné návrhy, proto bylo hlasováno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje dnem 1.12.2014 měsíční odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva v částkách :
- Starosta
10 000,- Kč
- Místostarosta
5 000,- Kč
- Zastupitel + člen komise
600,- Kč
- Zastupitel
400,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod VII) Dodatek ke smlouvě o provozování systému svozu separace odpadů na rok
2015
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku ke smlouvě o provozování
systému separace odpadu se společností Rumpold s.r.o. na rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o provozování systému separace odpadu se
společností Rumpold s.r.o. a ukládá starostovi obce dodatek ke smlouvě uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod VIII) Výměna vnitřních dveří obecního úřadu
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem poptávky po dodavavateli 5
vnitřních dveří do obecního úřadu. Vybrána firma CAG s.r.o., dveře typu HIT v dekoru olše.
Zastupitelstvo po diskusi výběr schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora souhlasí s provedením nákupu 5 vnitřních dveří od
firmy CAG s.r.o. pro obecní úřad.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod IX) Žádosti o finanční příspěvky
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obdrženými žádostmi o finanční příspěvek od:
- Občanského sdružení PREVENT, z.s.
- Domácího hospice Jordán, o.p.s.
- ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, KAŇKA o.p.s.
3

a vyzval přítomné k diskusi. Zastupitelstvo po diskusi rozhodlo o finančním daru pro
KAŇKA o.p.s. ve výši 2000,- Kč a finančním daru pro Domácí hospic Jordán, o.p.s. . ve
výši 1000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje finanční dar pro KAŇKA o.p.s. ve výši
2000,- Kč a finanční dar pro Domácí hospic Jordán, o.p.s. . ve výši 1000,- Kč. Starostovi
obce ukládá uzavřít s těmito subjekty darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod X) Bezúplatný převod pozemku
Předsedající seznámil zastupitelstvo s dopisem Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových z 1. 12. 2014, ve kterém uvedený úřad žádá o určení kategorie komunikace a
v případě zájmu obce o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce, o zaslání žádosti o
bezúplatný převod pozemku, a vyzval k diskusi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a
současně i samotný bezúplatný převod pozemku pp.č.375, k.ú. Radimovice u Tábora,
s využitím místní komunikace z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit dopisem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Radimovice u Tábora.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod XI) Diskuse
Diskusi zahájil předsedající, který informoval členy zastupitelstva o snížení
vyúčtování za elektřinu po modernizaci osvětlení o 16 000,- Kč za rok, o přípravě smlouvy na
provádění zimní údržby na komunikacích v obci s p.Vavříkem Jindřichem (550 Kč / hod. a
spotřebovaný posypový materiál 650 Kč / t), a o dvou rozpočtových změnách v působnosti
starosty obce (č.9 a č.10). Zastupitel p.Jaroslav Hála připomněl nutnost řešení slabého jističe
v budově OÚ (problémy v kuchyňce OÚ) a bylo domluveno další jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora bere na vědomí rozpočtové změny č.9 a 10,
opatření v pravomoci starosty obce - ROP č. 9 (přijatá dotace na volby a její vyúčtování) a
č.10 (přesun prostředků mezi výdajovými položkami – úhrada za údržbu veřejné zeleně se
skládá ze mzdy podle dohody o PP 120 Kč /hod. a z náhrady za vlastní nářadí 155 Kč /hod.).
Ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o zimní údržbě (prohrnování + posyp) s dodavatelem
Jindřichem Vavříkem s hodinovou sazbou 550 Kč a úhradou za posypový materiál 650 Kč/t.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 2.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Přílohy zápisu:
1) Rozpočtové změny č. 9
2) Rozpočtové změny č. 10
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2014
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Jaroslav Hála.............................................. dne ...........................................
Jiří Samec .................................................. dne ...........................................

Starosta:
Ing. Lubomír Hnilička.................................. dne ...........................................
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