Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis č. 3 /2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 11. 6. 2017, od 19.30 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19.30 hodin starostou obce Radimovice u Tábora panem Ing. Lubomírem
Hniličkou (dále jako „předsedající“).
Omluvil se p. Jaroslav Hála, ostatní zastupitelé přítomni a přítomen i Ing. Fák.
Bod II) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, do kterého navíc navrhl vložit
nový bod –návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení el. přípojky na pozemek ing. Fáka.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje následující program zasedání:
Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 2 z minulého jednání
Rozpočtové změny
Závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření za
rok 2016, inventarizační zpráva
VII) Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty
z provozu MHD
VIII) Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z. s.
IX)
Žádost o vyjádření ke stavbě: Radimovice u Tábora: přípojka kNN Ing.
Fák
X)
Návrh zadání územního plánu Radimovice u Tábora
XI)
Žádost o zřízení věcného břemene
XII) Diskuse
XIII) Závěr
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod III) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jitku Kratochvílovou a p. Zdeňka
Vavříka a zapisovatelem p. Františka Frejlacha. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu p. Jitku Kratochvílovou a
p. Zdeňka Vavříka a zapisovatelem p. Františka Frejlacha.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod IV) Kontrola zápisu z minulého jednání
Předsedající dal ke kontrole zápis č. 2/2017, ze zasedání zastupitelstva dne 19. 3.
2017. Nebylo shledáno závad.
Bod V) Rozpočtové změny
Předsedající informoval zastupitelstvo o uskutečněných rozpočtových změnách č. 1,
kdy rozpočtovou změnou č. 1 ve své kompetenci přesunul prostředky mj. na pokrytí vratky
přijeté dotace na volby, na správní poplatek na zápis obce do evidence zemědělských
podnikatelů (příloha).
Dále předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn č. 2, s cílem mj.
zajistit prostředky na opravu hasičské zbrojnice (po schválení dotace KÚ) a prostředky na
nákup laviček na posezení před budovou obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových změnách č. 1 a
schvaluje rozpočtové změny č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod VI) Závěrečný účet za rok 2016, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření za rok
2016, inventarizační zpráva
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Radimovice u Tábora za rok
2016, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup, dne 26. 5. 2017, čímž byla dodržena 15-ti 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 2016, které bylo provedeno dne 12. 4. 2017 Krajským úřadem.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky.
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 2016 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce projednání
závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Dále v tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Radimovice u
Tábora sestavenou k 31. 12. 2016. Účetní závěrka obce je složena z těchto částí: rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha.
Podle výkazu rozvaha jsou celkem aktiva brutto ve výši 3 991 635,58 Kč, korekce
činí 888 991,90 Kč a celkem aktiva netto jsou 3 102 643,68 Kč.
Pasiva
celkem
za
běžné
období
dosahují
částky
3 102 643,68
Kč.
Z výkazu zisku a ztráty obce je zřejmé, že za období roku 2016 dosáhly výnosy výše
1 109 405,43 Kč a náklady 886 58,82 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období

tedy činí +223 346,61 Kč. Uvedený výsledek hospodaření (zisk) bude přičten k výsledku
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
částech
informace
obsažené
v ostatních
částech
účetní
závěrky.
Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2016 a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Radimovice u Tábora sestavenou k
31. 12. 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Radimovice u Tábora za rok 2016
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VII) Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu
MHD
Předsedající seznámil zastupitelstvo s doručenou (po urgenci) smlouvou o poskytnutí dotace
na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD od Sdružení měst a obcí okresu Tábor
(SMOOT), jehož je obec členem, na rok 2017 v částce 28 364,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování
prokazatelné ztráty z provozu MHD se Sdružení měst a obcí okresu Tábor a pověřuje p.
starostu uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod VIII) Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s doručenou žádostí o podporu na provoz Linky bezpečí,
z.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bude v souladu se svým usnesením posuzovat žádosti o příspěvek na
konci roku.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod IX) Žádost o vyjádření ke stavbě: Radimovice u Tábora: přípojka kNN Ing. Fák

Předsedající seznámil zastupitelstvo s doručenou žádostí Ing. Fáka ke stavbě přípojky k NN.
Vyzval přítomného Ing. Fáka k vyjádření k věci.
Ing. Fák vyjádřil své přesvědčení, že pozemky které zakoupil, jsou pozemky stavební, nikoli
rezerva, odvolal se v tom na Odbor rozvoje, že chce stavět jeden dům, žádný další a proto mu
jde o přípojku pro jeden dům.
Předsedající odpověděl, že nemá stanovisko Stavebního úřadu, obec má přílohu z platného
územního plánu, kde pozemky jako rezerva vyznačeny jsou. Připomněl obavy o dostatek
vody a povinnost obce vycházet ze schváleného územního plánu. Vyjádřil ochotu obce
v novém územním plánu umožnit stavbu i jiné napojení elektřiny a vody. Připomněl i
zavádějící údaje uvedené hydrogeologickém průzkumu ke zkušebnímu vrtu. Vyjádřil jasné
stanovisko obce trvat u jakékoli nové výstavby na tom, aby proběhla v souladu s novým
územním plánem.
Ing. Fák potvrdil, že chápe stanovisko obce i obavu stávajících obyvatel z prodeje dalších
pozemků a výstavby více než jednoho domu vzhledem k nedostatku vody a znovu potvrdil, že
chce stavět jen jeden dům a žádá přípojku pro jeden dům bez možnosti napojení dalších.
Předsedající informoval o dva dny před jednáním doručeném návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene – el. přípojky přes obecní pozemek.
Předsedající dal poté hlasovat o stanovisku zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá zřízení el. přípojky podle návrhu uvedeného v žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod X) Návrh zadání územního plánu Radimovice u Tábora
Předsedající informoval zastupitelstvo, že obci byla doručena zadávací dokumentace nového
územního plánu. Shrnul vývoj v její přípravě, hlavní body doplněné do dokumentaci na
základě připomínek dotčených úřadů, rozdíl proti minulému územnímu plánu a vyzval
k diskusi. V diskusi se dotázal ing. Fáka, jak plánuje řešení odpadních vod, odpověď byla
domovní čistírna a vsak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod XI) Žádost o zřízení věcného břemene
Předsedající seznámil zastupitelstvo s doručenou žádostí firmy Mašek Elektro, s.r.o. o podpis
smlouvy o smlouvě budoucí: Radimovice u Tábora: přípojka kNN Ing. Fák (1030036879) pro
pozemek p.č.56/1 – u žádosti přiložena smlouva č. 1030036879/001 Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí a a E.ON distribuce, a.s. IČ 28085400, zastoupená E.ON Česká
republika s.r.o., IC 25733591 o zřízení věcného břemene na pozemku 376/1 a 376/3, a to úplatně za
částku 5 300,-Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Bod XI) Diskuse a závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ve 21.30 zasedání zastupitelstva ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2017
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Jitka Kratochvílová.............................................. dne ...........................................
Zdeněk Vavřík …………......................................dne ...........................................
Starosta:
Ing. Lubomír Hnilička.................................. dne ...................................................

