Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis č.9/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 28. prosince 2018, od 18:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 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 20. prosince 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je všech sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále byli zasedání přítomni: ing. Tomáš Fák, p. Jiří Matyš, p. Jindřich Vavřík, pí. Jitka Kratochvílová, p.
Lukáš Kratochvíl, pí. Romana Matyšová

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. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 8 ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.12.2018
5. Schválení konečného znění rozpočtu obce na rok 2019
6. Projednání žádostí neziskových organizací o poskytnutí daru
7. Schválení rozpočtového opatření č.11/2018
8. Projednání rozsahu dopravní obslužnosti MHD
9. Schválení místního programu obnovy vesnice na roky 2019-2022
10. Projednání vyhlášky o místních poplatcích dle zákona č. 565/1990 Sb.
11. Ostatní, diskuse
12. Závěr

V rámci doplnění programu navrhl ing. Frejlach rozšířit bod 4 programu o kontrolu zápisu č.7, protože
ten dosud nebyl schválen.
Dále v souvislosti s bodem č. 9 navrhl vytvořit finanční plán ohledně zamýšlené rekonstrukce obecního
bytu v č.p. 18. Tento finanční plán byl zadán k vypracování finančnímu výboru. Ing. Frejlach zároveň
nabídl svou pomoc při tvorbě tohoto plánu a p. Svoboda jako předseda finančního výboru vyzval
ostatní členy zastupitelstva, aby se v případě zájmu také zúčastnili.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje program zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ing. Lubomíra Hniličku a pana Jaroslava Hálu,
zapisovatelkou sl. Hanu Štěpánkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu ing. Lubomíra Hniličku a pana
Jaroslava Hálu, zapisovatelkou sl. Hanu Štěpánkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Kontrola zápisu č. 7 ze zasedání dne 25.11.2018 a č. 8 ze zasedání dne 9.12.2018
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedeným zápisům, které byly členům
zastupitelstva zaslány na vědomí dle ujednání ze dne 9. 12. 2018 elektronickou formou v předstihu
před konáním zasedání zastupitelstva.
Tyto zápisy byly po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněny na úřední desce 10. 12. 2018, respektive
19. 12. 2018.
Připomínku vznesl ing. Hnilička, který v reakci na zápis č. 7 uvedl, že si není vědom toho, že by
v souvislosti s dotazy na účetní doklady odpovídal, že nejsou k dispozici. Konkrétně zmínil mzdové listy,
které bývalá účetní obce tiskla, snad kromě dokladů za rok 2017. Dále uvedl, že po schůzce se
současnou účetní, která se konala 13.12.2018, by až na tři položky mělo být vše dohledáno.

5. Schválení konečného znění rozpočtu obce na rok 2019
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s finálním zněním rozpočtu obce na rok 2019. Proběhla
diskuze, jejímž výsledkem je upravený rozpočet ke schválení.
Úvodem diskuse předsedající prezentoval změny návrhu rozpočtu, které vyplynuly z událostí od
zveřejnění návrhu rozpočtu. Tyto jsou uvedené v příloze č.2 zápisu.

Ing.Hnilička vznesl k návrhu rozpočtu výhradu ohledně nadhodnocení některých rozpočtových položek
a to konkrétně výdajů týkajících se plánované opravy obecního bytu, protože se zastupitelstvo dosud
neshodlo na budoucím využití těchto prostor vyžadujících rekonstrukci a nadhodnocení výdajů lesního
hospodářství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce platný pro rok 2019 v rozsahu zveřejněného návrhu se
dvěma změnami, které jsou objasněny v příloze č.2 zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 3. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Na základě výslovného požadavku ing. Hniličky má být v zápise uveden jmenovitě souhlas nebo
nesouhlas jednotlivých zastupitelů ve věci hlasování o návrhu usnesení o rozpočtu pro rok 2019.
Zastupitelé tedy hlasovali následovně:
Pro: Bílý, Matyš, Svoboda, Štěpánková
Proti: Frejlach, Hála, Hnilička

6. Projednání žádostí neziskových organizací o poskytnutí daru
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s doručenými žádostmi od neziskových organizací. Jedná se
o Žádost od Základní školy a Mateřské školy a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o.p.s a žádosti
společnosti Domácí hospic Jordán o.p.s.. Předsedající navrhl poskytnout oběma společnostem finanční
dar každé ve výši 2000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole a Mateřské škole a
poskytovateli sociálních služeb, Kaňka o.p.s ve výši 2000,-Kč. Dále zastupitelstvo obce schvaluje
poskytnutí finančního daru společnosti Domácí hospic Jordán o.p.s. také ve výši 2000,-Kč.
Zastupitelstvo ukládá předsedajícímu uzavřít s výše uvedenými společnostmi darovací smlouvy, na
základě kterých budou částky vyplaceny.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Schválení rozpočtové změny č. 11
Předsedající přednesl před zastupiteli návrh znění textu rozpočtového opatření č. 11.
Na základě diskuse bylo objasněno, že stávající kompetence starosty a místostarostky ve věci
schvalování rozpočtových změn jsou dostatečné pro potřebné změny.

8. Projednání rozsahu dopravní obslužnosti MHD
V souvislosti s návrhem zastupitelů předsedající projednal možnost zrušení nevyužívané linky MHD ve
večerních hodinách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zrušení spoje MHD linky č. 395021 spoje č. 49 a spoje č. 76 od
platnosti nového jízdního řádu tj. od 4.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9. Prodloužení místního programu obnovy vesnice 2019-2022
Předsedající přednesl upravený návrh znění místního Programu obnovy vesnice na roky 2019-2022
v souladu s diskuzí na zasedání zastupitelstva dne 9.12.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení místního Programu obnovy vesnice 2019-2022 ve znění
přílohy č.3 zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

10. Projednání Vyhlášky o místních poplatcích dle zákona č. 565/1990 Sb.
Předsedající zaslal dle požadavku z předchozího zastupitelstva v předstihu všem zastupitelům návrh
vyhlášky obce o místním poplatku z ubytovací kapacity, a o místním poplatku za lázeňský a rekreační
pobyt.
V souvislosti s tímto návrhem uvedl ing. Hnilička, že v obci v současné době neexistuje podnikatelský
subjekt, od kterého by takové poplatky bylo možné vybírat, a proto považuje vyhlášku za zbytečnou.
Do diskuse se z řad přítomných zapojil také p. Jindřich Vavřík, který tuto vyhlášku označil za
diskriminační a dal obci podnět na prošetření odběru vody pro podnikatelské účely z obecních studní,
který by měl být podle jeho názoru také zpoplatněn. Vzhledem k tomu, že současné zastupitelstvo
nemá k této problematice žádné podrobné informace, byl předsedající schůze pověřen prošetřením
aktuálního stavu v této věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora se na svém zasedání dne 28.12.2018 usnesením č.7 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 pís. d a § 84 odst. 2 písmene h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: Pro 4. Proti 3. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

11. Ostatní
a. Přístupová komunikace k pozemkům manželů Fákových
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s novými skutečnostmi spojenými se žádostí o přístupové
komunikaci k pozemkům manželů Fákových, která byla projednávána již na minulých zasedáních
zastupitelstva.
Věc byla konzultována s právníkem, z čehož plyne, že řešit situaci zřízením věcného břemene není
šťastné, protože by tak vznikl precedens vzhledem ke zbývajícím obyvatelům obce.
V rámci pozemkových úprav bude tedy vyčleněna část parcely 376/3 (o šířce 5,5 m od zdi stavby
stodoly p. M. Kadlece) připojena k parcele 376/1 a bude tedy součástí stávající cesty. Pro lepší orientaci
předložil předsedající zastupitelstvu plánek celé situace, ing. Frejlach upozornil na jeho nesoulad
s popisem.
S manžely Fákovými bude uzavřena dohoda o využívání tohoto pozemku k přístupu na jejich pozemky.
Znění dohody bude zasláno elektronicky zastupitelům.

b. Pronájem pozemku 376/3
Předsedající informoval zastupitelstvo, že proběhla schůzka za účelem vyjasnění náležitostí pronájmu
části pozemku 376/3 p. M Kadlecovi. Ze schůzky byl sepsán dílčí předávací protokol se závazkem a
sankcí v případě nesplnění.
c. Žádost obci Radkov o odstranění křoví
P.Hála upozornil, že na křižovatce komunikace 1233 s místní komunikací z Radimovic u Tábora směrem
na Radkov v katastru obce Radkov je přerostlé křoví, které brání ve výhledu do křižovatky.
Předsedající přislíbil projednat tuto záležitost se starostou obce Radkov p. Bálkem tak, aby bylo křoví
v době vegetačního klidu odstraněno.
d. Příprava nového územního plánu.
Ing. Frejlach vznesl dotaz, zda jsou nějaké nové informace ohledně tvorby nového územního plánu.
Předsedající byl pověřen zjistit podrobnosti v této věci.

V rámci diskuse se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil
zasedání zastupitelstva v 19:22.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Změny v rozpočtu obce 2019 oproti zveřejněného návrhu
3) Příloha č. 3: Program obnovy vesnice 2018 - 2020
Zápis byl vyhotoven 30. prosince 2018

Zapisovatel:

Bc. Hana Štěpánková ………………………………… dne ……………………………

Ověřovatelé

ing. Lubomír Hnilička

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

Jaroslav Hála

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

Pavel Matyš

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

Starosta:

Příloha č.2

Změny výdajů položkového rozpočtu obce 2019 oproti návrhu zveřejněného na úřední desce

přesun
zvýšení

částka (Kč)
20000
5000

z paragrafu článku
6171
5168

na paragraf článek
6171
5172 nákup SW KO4
2221

5323 částečné zabezpečení MHD rušené linky 18.40hod.

příloha č.3

Místní program obnovy vesnice
Radimovice u Tábora
na období roků 2019-2022
Název obce: Radimovice u Tábora
Obecní úřad: Radimovice u Tábora
Starosta: p. Pavel Matyš mobil: 703146684
Zástupce starosty: Bc. Hana Štěpánková mobil: 602491508
Místní program obnovy vesnice byl projednán a schválen dne 28. 12. 2018 zastupitelstvem obce.

V Radimovicích u Tábora dne 28. 12. 2018

Pavel Matyš
starosta

Bc. Hana Štěpánková
místostarosta
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l. Úvod
Vývoj a historie obce
Obec Radimovice u Tábora se nachází v severní části Jihočeského kraje asi 4 km severozápadně od
bývalého okresního města Tábor. Leží na k jihu orientovaném svahu pod kopcem Hůrka, v
nadmořské výšce 487 m. n. m.
Název obce napovídá, že mohlo jít o osadu lidí jistého Radima. První písemná zmínka je z roku
1219, kdy je připomínán Ludéř z Radimovic. V době husitských válek se Radimovice dostaly do
majetku Táborské obce a v ní setrvaly delší čas.
V Radimovicích u Tábora stávala kdysi tvrz, která byla při jižním okraji vsi. O jejích dějinách
nejsou spolehlivé zprávy, stejně tak se přesně neví, jak vypadala. Pravděpodobně byla vystavěna
ve 14. století a zanikla po roce 1420. Na tvrzišti byl v roce 1905 proveden částečný průzkum. Byl
nalezen kus železné rukavice, rukověť klíče s gotickou ozdobou a úlomek nože pocházejícího z 15.
století.
V nové době byly Radimovice osadou obce Klokoty a od roku 1880 do roku 1921 pod názvem
Táborské Radimovice osadou obce Náchod. Pak se postupně staly osadou obcí Nasavrky a Radkov.
Od roku 1991 jsou samostatnou obcí.
Přírodní a geografické podmínky
Katastrální území obce má výměru 267 ha. Na jejím území se nachází kaskáda 8 rybníků, které
významně ovlivňují ráz zdejší krajiny, kde se nachází i mnoho lesů. Největším lákadlem v letních
měsících je pro obyvatele a obyvatele okolních obcí Košínská přehrada, téměř 2 km dlouhé vodní
dílo sloužící jako regulační vodní nádrž pro táborský rybník Jordán a zároveň chovný rybník.
Vývoj počtu obyvatel
Nejvíce obyvatel měla obec na začátku minulého století - 132 osob. Dnes jich tu je zhruba polovina
- v Radimovicích u Tábora žije celkem 66 trvale přihlášených obyvatel. V posledních dvaceti letech
se počet trvale bydlících zvýšil o deset.
Občanská vybavenost a služby
Vzhledem k velikosti obce zde již více než 30 let není škola. Ze zařízení občanské vybavenosti je
v Radimovicích u Tábora požární zbrojnice a budova obecního úřadu - bývalá škola. Obchod
vzniklý v roce 1990 vzhledem k velikosti obce byl po několika letech uzavřen. Pokud jde o školská
a zdravotnická zařízení, jsou nároky na ně uspokojovány v Táboře.
Technická infrastruktura
a) Doprava
Obec Radimovice u Tábora je dopravně napojena silnicí Praha – Tábor. Návaznost je zajištěna
prostřednictvím okresní silnice III/345. Na místní komunikaci skrze obec a dále směrem na Radkov,
vybudovanou koncem šedesátých let, navazuje obecní komunikace obce Radkov směrem k okresní
silnici Radkov – Liderovice.
Železniční doprava není v obci přímo zastoupena, nejbližší osobní zastávka je v obci Nasavrky (1
km jihovýchodně, dostupné po místní komunikaci) na regionální trati z Tábor – Písek – Ražice.

U obytné zástavby je doprava v klidu řešena vybudováním garáží či odstavných ploch na
jednotlivých stavebních parcelách. Veřejné parkovací prostory nejsou v obci vybudovány.
Hromadná doprava přímo do obce je zajišťována pouze autobusy firmy COMETT PLUS, spol. s
r.o. V obci je umístěna jedna zastávka s jednostranným přístřeškem. Zástavka nemá vybudovaný
záliv ani na jedné straně. Dopravní obsluha je zajišťována linkou č. 21 z Tábora a je provozována
v pracovní dny v pěti jízdách tam i zpět. Jednou denně zastavuje v obci autobus místní linkové
dopravy.
Obec leží na cyklistické trase Praha – Vídeň vedené uvnitř zástavby obce pouze po stávajících
komunikacích, chodníky zde nejsou. Návaznost v cyklistických trasách na okolí je v současnosti
vázána na stávající komunikace, a to jak obecní či státní síť a nelze předpokládat další rozšíření
tohoto druhu přepravy na separovaných tratích.
b) Vodní hospodářství
Území obce je chudé jak na povrchovou, tak i vydatnější zdroje podzemní vody. Vodohospodářská
mapa ČR neeviduje na katastru žádný bodový zdroj podzemní vody. Obyvatelé obce jsou
zásobováni pitnou vodou ze soukromých studní, jejichž vydatnost postačuje na běžnou potřebu
domácností stávajících obyvatel.
V obci není vybudována kanalizace ani čistírna. Splaškové vody jsou u jednotlivých objektů
zachycovány v nádržích (žumpy, septiky). Srážkové vody jsou odváděny povrchovou kanalizací do
vodotečí.
c) Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je v časově dobrém, udržovaném stavu na sloupech rozvodu nízkého napětí.
d) Teplo
K vytápění je používáno převážně tuhých paliv na bázi hnědého uhlí a dřeva a zbytkově též
elektrické energie. S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel není uvažováno o plynofikaci z
prostředků obce.
e) Spoje
Obcí neprochází žádný dálkový kabel.
f) Místní rozhlas
Místní rozhlas není v obci zaveden.
Životní prostředí
Kvalita životního prostředí je v obci ovlivněna jen málo, nejsou zde žádné významnější zdroje
znečištění ovzduší či jiných negativních dopadů.
Činitelem, který může částečně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí emisemi, je místní
znečištění ovzduší způsobované nedokonalým spalováním uhlí v domácích topeništích - naštěstí
vzhledem k poloze obce a místní situaci nevzniká větší problém ani při inverzi.
Problémem je nepovolené odhazování komunálních odpadů cyklisty, časté nepovolené skládky v
lesních porostech v okolí obce a okolo silnic, a dále erozní ohrožení orných půd vodní erozí a jeho
důsledky (západní strana obce). Většina uvedených problémů, snad s výjimkou znečišťování lesů a
okolí silnic odpadem, je řešitelná místními orgány.
Jde především o možnosti řešení odvádění znečištěných vod, údržby místních komunikací, sběru
odpadů a druhotných surovin, atd. Některé z problémů jsou již dnes řešeny (odvoz komunálních
odpadů, sběr skla, plastů a kovů), jiné se řeší jako komplexní pozemkové úpravy a jiné dosud na
řešení čekají (protierozní opatření, odvádění odpadních vod atd).

Odstraňování komunálních odpadů je prováděno celoročně. V letním období 1x za 14 dnů a zimním
období v týdenním intervalu. Odpad je shromažďován do 110 l nádob, kterými jsou vybaveny
všechny domy v obci.
Do speciálních kontejnerů je v jednom sběrném místě, které se nachází v centru obce, sbíráno sklo,
obaly typu tetrapak, plasty, papír a kovy. Obec má uzavřenou smlouvu o zpětného odběru a využití
odpadu z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.
Na vyžádání občanů je organizován sběr železného šrotu, sběr nebezpečných odpadů a sběr
objemného odpadu. Tento odpad je shromážděn na určeném místě a bezprostředně předán k odvozu
oprávněné firmě k likvidaci.
Ostatní problémy životního prostředí - např. hluk, vzhledem k dopravě v obci, která zajišťuje
především dopravní obsluhu místních obyvatel a obyvatel sousední obce Radkov, se v obci ve
zvýšené míře nevyskytují.
Ohrožení půdy vodní erozí se projevuje především na západní straně obce splachem půdy ze svahu
z kopce (místní název „pod křížkem“)
Zapojení obce do regionální spolupráce
Obec je členem Sdružení měst a obcí Táborska, čehož využívá především při zajišťování hromadné
dopravy. Příkladem je konečně po letech dosažená úprava trasy autobusů MHD tak, aby se z obce
nevracely stejnou trasou, ale pokračovaly při návratu do Tábora přes sousední obce. Dále je obec
členem Místní akční skupiny Krajina srdce.
Dosavadní realizace programu obnovy vesnice
Obec je přihlášena do programu obnovy vesnice od roku 1997. Z prostředků čerpaných v rámci
POV JK byly provedeny opravy částí místních komunikací uvnitř obce, zhotoven územní plán obce,
provedena výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení za energeticky úspornější. Tím došlo ke
snížení spotřeby elektrické energie cca o 30%. Na budově obecního úřadu byly opraveny venkovní
omítky, provedena výměna okapového systému a vyměněny vchodové dveře.
V uplynulých letech byla provedena oprava asfaltového povrchu místní komunikace směrem na
obec Radkov, byla částečně opravena budova hasičské zbrojnice(výměna okna, vikýře a vrat,
proveden nátěr plechové střechy). Dále byla opravena budova vodárny v hrázkách.
Došlo k rozšíření služeb v oblasti likvidace odpadů, zlepšení dostupnosti hromadné dopravy a byla
podporována aktivita a iniciativa občanů směřující ke zlepšení kvality života v obci a pocitu
sounáležitosti obyvatel se svou obcí (např. společný úklid veřejných prostranství, dětský den,
loučení s létem, nasvěcení vánočního stromečku …).

2. Program rozvoje obce na období 2019 - 2022
Oprava objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora I. etapa
Rekonstrukce I. etapy spočívá v opravě oken (včetně doplnění izolačních dvojskel), snížení stropů
včetně jejich zateplení, výměně elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů, osazení kuchyňské linky
s elektrospotřebiči.
Předpokládaný termín realizace: 2019.
Odhadované náklady: 350 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.
Oprava přístřešku pro informační mapu v obci
Střecha přístřešku je ve špatném technickém stavu. Rovněž vlastní mapa je značně poškozená
vlivem povětrnostních podmínek
Opravou bude obnovena informovanost o obci a jejím okolí.
Předpokládaný termín realizace: 2019.
Odhadované náklady: 15 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce.
Veřejná prostranství - úprava prostranství před obecním úřadem
Ve vegetačním období údržba zeleně v okolí autobusové zastávky a na pozemcích ve vlastnictví
obce. Nákup potřebné techniky (multifunkční traktor, křovinořez atd.)
Předpokládaný termín realizace: 2019.
Odhadované náklady: 90 tis. Kč
Zdroj financování: rozpočet obce, POV JK
Obecní lesy - pěstební činnosti v obecních lesích s důrazem na zpevňující dřeviny a na zvýšení
podílu listnatých dřevin. Výsadbu ochránit oplocenkou.
Předpokládaný termín realizace: 2020.
Odhadované náklady: 90 tis. Kč
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace.
Oprava objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora II. etapa
V návaznosti na I. etapu plánovanou na rok 2019 je pokračující činnost i II. etapy
Rekonstrukce této etapy spočívá v opravě omítek, rekonstrukce koupelny včetně vybavovacích
předmětů, výměny podlahy se zabudovaným rozvodem topení, instalace nového tepelného zdroje
na vytápění.
Předpokládaný termín realizace: 2020.
Odhadované náklady: 350 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.
Oprava kanalizačních vpustí do kanalizace na dešťovou vodu
Některé kanalizační vpusti povrchové kanalizace jsou propadlé a jejich funkčnost je omezena.
Opravou bude obnovena jejich plná funkčnost.
Předpokládaný termín realizace: 2020.
Odhadované náklady: 25 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.

Sběrné místo na tříděný odpad
Vybudování sběrného místa na drobné elektro, kovy, šaty, pneumatiky, ale i nebezpečné odpady
jako zářivky, oleje, barvy atd. Sběrné místo bude -zpevněná plocha s umístěným uzavřeným
kontejnerem včetně sběrných nádob odpovídajících legislativě
Předpokládaný termín realizace: 2021.
Odhadované náklady: budou upřesněny s ohledem na technické požadavky
Zdroj financování: rozpočet obce, POV JK
Oprava budovy hasičské zbrojnice
Omítky vnitřních prostor jsou místy opadané a elektroinstalace zastaralá. Realizací oprav dojde k
opravě omítek, opravě vnitřní elektroinstalace.
Předpokládaný termín opravy: 2022.
Odhadované náklady: 20 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.
Vybavení budovy hasičské zbrojnice
Vybavení požární zbrojnice regály a skříněmi na uložení materiálu
Předpokládaný termín realizace: 2022.
Odhadované náklady: 40 tis. Kč
Zdroj financování: rozpočet obce
Oprava komunikace na Hůrku
Komunikace je nezpevněná bez asfaltového povrchu
Předpokládaný termín: 2022.
Odhadované náklady: 350 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.
Rozšíření veřejného osvětlení u komunikace na Hůrku
V současnosti není tato část příjezdové komunikace k 3 rodinným domům osvětlena. V dohledné
době bude v této lokalitě probíhat výstavba nového rodinného domu. Z důvodu bezpečnosti se na
této části komunikace osadí 2 až 3 světelná tělesa.
Předpokládaný termín: 2022.
Odhadované náklady: 60 tis. Kč.
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace POV JK.
Kompostování biologicky rozložitelného odpadu
Předpokládaný termín realizace: 2022.
Odhadované náklady: budou upřesněny s ohledem na technické požadavky
Zdroj financování: rozpočet obce, dotace.
Činnost v ostatních oblastech
Kultura - podpora aktivit občanů při každoročním organizování dětských dnů, pálení čarodějnic,
tradičních setkání občanů na konci léta a rozsvěcení vánočního stromečku. Dále organizování
jarních a podzimních společných úklidů obecních budov a prostranství jako prostředku k utužování
pospolitosti obyvatel obce.
Spolkový život – podpora SDH Radimovice u Tábora, včetně finanční účasti obce na organizování
okrskové soutěže v obci (vždy asi po 7 letech), údržby hasičské zbrojnice (ve vlastnictví obce),
opravách a pořizování vybavení.

Doprava - údržba a opravy asfaltových povrchů silničních komunikací v obci.
3. Závěr
Cílem úsilí zastupitelstva obce, s kterým přistupuje k rozhodování o programu obnovy vesnice, je
zkvalitňování životního prostředí a zabezpečovaných služeb pro obyvatele obce současně s úsilím
o zachování venkovského prostředí v obci - zachování charakteru venkovské zástavby, pěstování
a rozvoje vztahů mezi lidmi jako sobě známých, neanonymních obyvatel se společným zájmem o
obec, se společnou péčí a pozorností o její majetek a zájmem o dění v ní.

