Zápis č.7/2019 a usnesení č.13/2019 – č.19/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 4. října 2019, od 19:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 hodin starostou obce panem p. Pavlem Matyšem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Radimovice u Tábora zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 27. 9. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva (z celkového počtu všech čtyř členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhnul přidat k projednávání
bod týkající se schválení zhotovitele na základě výběrového řízení k rekonstrukci objektu č.p.18.
Doplnění tohoto bodu zdůvodnil poznámkou auditorky o nejasné formulaci pravomocí starosty a
místostarostky.
Jako další bod zařadil do návrhu programu projednání a schválení aktualizovaného Plánu společného
zařízení pro KoPÚ Radimovice u Tábora na základě požadavku Pozemkového úřadu.
K návrhu programu v této podobě nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům, žádné další návrhy na doplnění nebyly vzneseny.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 8. 2019
5. Schválení zhotovitele rekonstrukce č.p. 18
6. Informování o připomínkách k nově tvořenému územnímu plánu obce
7. Projednání a schválení aktualizovaného Plánu společných zařízení pro KoPÚ Radimovice u Tábora
8. Informace o chodu obce
9. Ostatní, diskuse
10. Závěr
Zastupitelstvo obce bere upravený program na vědomí.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu
Štěpánkovou.
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4. Kontrola zápisu č. 6/2019 ze zasedání dne 15.8. 2019
Tento zápis byl po sepsání a kontrole zveřejněn na úřední desce dne 2.9.2019.
Předsedající informoval, že námitku vznesl po kontrole zápisu p. Svoboda, který zjistil, že v tomto
zápise byl v samotném závěru mimo kontext uveden následující odstavec „Předsedající uvedl, že
byly na obecní úřad doručeny nabídky tří firem, které by mohly realizovat plánovanou
rekonstrukci. Bohužel není v pravomoci zastupitelstva v jeho současné podobě zhotovitele
vybrat.“ Domnívá se, že ten samý odstavec byl uveden už v předchozím zápisu ze schůze ZO.
Zapisovatelka uvedla, že jde o formální chybu, která vznikla nepozorností při kopírování textu
z předchozího zápisu.
Návrh usnesení č.13/2019
Zastupitelstvo přijímá námitku ověřovatele zápisu p. Svobody k zápisu č.6/2019 ze zasedání dne
15.8.2019. Mimo tuto námitku souhlasí zápis s průběhem zasedání zastupitelstva. Tímto usnesením
se uvedený odstavec „ Předsedající uvedl, že byly na obecní úřad doručeny nabídky tří firem, které by
mohly realizovat plánovanou rekonstrukci. Bohužel není v pravomoci zastupitelstva v jeho současné
podobě zhotovitele vybrat.“ v zápise č.6/2019 ruší.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.13/2019 bylo schváleno.

5. Schválení zhotovitele rekonstrukce č.p.18
Předsedající informoval o tom, že zhotovitel rekonstrukce byl již vybrán starostou a
místostarostkou, jak bylo avizováno na předchozí schůzi zastupitelstva. O tomto výběru byl
zhotoven zápis, nicméně smlouva dosud nebyla podepsána.
Na vině jsou určitě nejasnosti v současných pravomocích zastupitelstva, které si postupně dotazy
na Ministerstvo vnitra a Jihočeský kraj vyjasňujeme. Protože tato situace vyžaduje podrobnější
rozbor, který se nám prozatím od kompetentních osob nepodařilo získat, bylo nám doporučeno,
aby byl výběr proveden a odsouhlasen znovu obecním zastupitelstvem.
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s jednotlivými nabídkami pro výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora- I.ETAPA část: výměna oken“.
Návrh usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jako dodavatele akce „Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci
Radimovice u Tábora- I.ETAPA část: výměna oken“ společnost PNL, s.r.o. na základě nejnižší
cenové nabídky. Zastupitelstvo obce pověřuje předsedajícího uzavřít smlouvu na výměnu
oken s firmou PNL, s.r.o..

Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.14/2019 bylo schváleno
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Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s jednotlivými nabídkami pro výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora- I.ETAPA část: snížení stropů a
stavební činnost“.
Návrh usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje jako dodavatele akce „Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci
Radimovice u Tábora- I.ETAPA část: snížení stropů a stavební činnost“ společnost PNL, s.r.o.
na základě nejnižší cenové nabídky. Zastupitelstvo obce pověřuje předsedajícího uzavřít
smlouvu na snížení stropů a stavební činnost s firmou PNL, s.r.o..

Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.15/2019 bylo schváleno

6. Informování o připomínkách k nově tvořenému územnímu plánu obce
Předsedající informoval zastupitelstvo o připomínkách, které byly doručeny na obecní úřad a
městský úřad Tábor do termínu 6.9.2019.
Jedná se o žádost paní Slukové, pana Vančury a pana Bečváře o zahrnutí jejich pozemků mezi
plochy pro individuální výstavbu rodinných domků, dále o žádost manželů Fákových o zahrnutí
části jejich pozemku mezi plochy pro zemědělské stavby, žádost paní Hniličkové o zahrnutí jejího
pozemku mezi plochy zemědělské výroby pro ekologický chov drůbeže a dopis spolku
Radimovický patriot z.s. apelující na zvýšení ochrany zdrojů vody v obci pro stávající obyvatele.
Další připomínkou je nesouhlas odboru životního prostředí k plánovanému prostoru pro rekreaci
na rozhraní katastru Radimovice u Tábora, Košín a Náchod u Tábora (u kiosku).
Dále předsedající k této problematice uvedl, že vzhledem k rezignaci ing. Frejlacha nemá obec
osobu, která je zmocněna k jednání o územním plánu. Je otázkou, jestli nebude potřeba celou
přípravu územního plánu pozastavit a to z důvodu nesouladu podkladů k územnímu plánu
s právě probíhajícími pozemkovými úpravami. Tyto mají sloužit jako jeho výchozí materiál.
V současné době se jeví lépe počkat s dalšími kroky v realizaci územního plánu a pokračovat až
po vyřešení pozemkových úprav neboť každá změna v návrhu územního plánu stojí obec další
finanční prostředky.
Návrh usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora zmocňuje k jednání v otázkách tvoření územního
plánu předsedajícího p. Pavla Matyše.

Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.16/2019 bylo schváleno
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7. Projednání a schválení aktualizovaného Plánu společných zařízení pro KoPÚ Radimovice u
Tábora
Předsedající informoval, že bylo zastupitelstvo obce vyzváno pozemkovým úřadem k vyjádření a
případně schválení Plánu společných zařízení pro KoPÚ Radimovice u Tábora. Připomínky, které
zastupitelstvo projednávalo na předchozích zasedáních, byly zapracovány do návrhu
předloženého dne 2.10.2019 na obecní úřad.
Návrh usnesení č.17/2019:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení pro KoPÚ Radimovice
u Tábora.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.17/2019 bylo schváleno

8. Informace o chodu obce
a. Obecní les
Předsedající informoval, že kůrovcová kalamita postupuje, je třeba vytěžit kůrovcem
napadené stromy. Cena za provedení těžby harvestorem se nyní pohybuje kolem 460
Kč/m3 a výkupní ceny dřeva stále klesají. Předsedající navrhl nabízet dřevo k vytěžení
100 Kč/m3 s podmínkou úklidu po těžbě a pomoci při následném obnovení lesa.
Členové zastupitelstva souhlasí.
b. Geometrické plány
Předsedající informoval, že bylo realizováno geometrické zaměření objektu vodárny „v
Hrázkách“. Dále bylo realizováno geometrické zaměření odděleného pozemku p. Váni,
který bude předmětem koupi obcí. Na tyto dvě geometrické zaměření byly předány
obci geometrické plány k další realizaci.
c. Zimní údržba
S ohledem na blížící se zimní sezonu upozornil předsedající na potřebu uzavřít novou
smlouvu na zimní údržbu komunikací v obci. Vzhledem k dobrým zkušenostem
z loňského roku navrhl uzavřít smlouvu o dílo za stejných podmínek, se společností
Strojní stanice Radkov.
Návrh usnesení č.18/2019:
Zastupitelstvo schvaluje společnost Strojní stanice Radkov, s.r.o. jako zhotovitele zimní údržby
komunikací v obci a ukládá předsedajícímu uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.18/2019 bylo schváleno

d. Dotace
Předsedající uvedl, že postupně získává vyjádření z ministerstva vnitra ohledně
fungování obce při sníženém počtu zastupitelů. Pokud by obec měla zájem žádat o
dotace, snížený počet zastupitelů tomu nebrání. Nejedná se vyhrazené pravomoci
zastupitelstva obce, ale o činnost v kompetenci starosty.
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9. Ostatní
a. Setkání s Keramičkou pro seniory.
Předsedající uvedl, že byl znovu osloven obcí Dražice na spolupodílení se na organizaci
setkání seniorů a to příspěvkem ve výši 2.000 Kč. Pro loňský úspěch akce navrhuje
žádost o finanční příspěvek akceptovat.
Návrh usnesení č.19/2019:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje finanční dar ve výši 2.000 Kč jako příspěvek na
kulturní akci seniorů, která se koná 15.11.2019 v Dražicích.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.19/2019 bylo schváleno

b. Rozsvěcení vánočního stromečku
Předběžný termín tradičního rozsvícení vánočního stromečku byl stanoven na
30.11.2019.

V rámci diskuse se o slovo nikdo nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání
zastupitelstva v 19:40 hod..

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 14.října 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

………………………………..

dne ..............................

Vladimír Bílý

………………………………… dne ..............................

Pavel Matyš

………………………………… dne ..............................
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