Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis č. 4 /2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 6. 8. 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“).
Přítomni všichni zastupitelé, dále přítomni p. Pavel Matyš, Ing. Tomáš Fák.
Bod II) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje následující program zasedání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 3 z minulého jednání
Rozpočtové změny
Návrh územního opatření o stavební uzávěře Radimovice u Tábora
Ostatní, diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod III) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Samce a p. Jaroslava Hálu a
zapisovatelem p. Františka Frejlacha. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Samce a p.
Jaroslava Hálu a zapisovatelem p. Františka Frejlacha.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod IV) Kontrola zápisu z minulého jednání
Předsedající dal ke kontrole zápis č. 3/2017, ze zasedání zastupitelstva dne 11. 6.
2017. Nebylo shledáno závad.
Bod V) Rozpočtové změny
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn č. 3, s cílem zajistit
prostředky na právní konzultace ve výši 20,0 tis. Kč a na zahradní domek 3 x 3 metry na

skladování nábytku k venkovnímu posezení před obecním úřadem ve výši 40 tis.Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto z úspor minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod VI) Návrh územního opatření o stavební uzávěře Radimovice u Tábora
Jednání zastupitelstva obce uvedl předsedající, poté předal slovo místostarostovi, který
shrnul důvody, proč je zastupitelstvu návrh předkládán, postup jeho přípravy včetně nastínění
postupu následujícího (vyvěšení návrhu, projednání a vypořádání připomínek, vyhlášení,
nabytí právní moci, režim výjimek). Předsedající poté zopakoval, že nejde o úsilí zabránit p.
Fákovi ve stavbě rodinného domu, (což ve svém vystoupení potvrdil i p.Samec), ale o
zajištění reálného zatížení území odběrem vody za změněných podmínek od zpracování
stávajícího územního plánu z roku 1998. Zmínil i dvě nedořešené otázky - umístění navržené
stavby ve vztahu ke stromořadí na severní straně pozemku a zkoušku odběru vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh stavební uzávěry.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VII) Ostatní, diskuse
Předsedající upozornil přítomné na sraz rodáků v sousední obci Košín v sobotu 12. 8.
od 13.00 hodin.
Ing. Fák požádal o slovo a navrhl zjistit a domluvit účastníky (zájemce) o zkoušku
čerpání z vrtu na jeho pozemku ke zjištění vlivu na okolní studně. Místostarosta požádal o
dostatečný časový předstih oznámení této zkoušky (týden).
Dále místostarosta navrhl stanovit termín brigády a tradičního Loučení s létem. Z diskuse
vyplynuly termíny 9. 9. 2017 pro brigádu a 16. 9. 2017 pro Loučení s létem.
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ve 20.30 zasedání zastupitelstva ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 8. 2017
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Jiří Samec.......................................................... dne ...........................................
Jaroslav Hála …………......................................dne ...........................................
Starosta:
Ing. Lubomír Hnilička........................................ dne ...................................................

