Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis č. 5 /2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 24. 9. 2017, 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“).
Přítomni všichni zastupitelé, dále přítomen p. Pavel Matyš.
Bod II) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl doplnit další bod – výběr
zhotovitele územního plánu. Poté dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje následující program zasedání:
Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 4 z minulého jednání
Dodatek ke smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání
s odpady na území obce Radimovice u Tábora
VI)
Dodatek ke smlouvě o provozování systému svozu separace na rok 2018
VII) Územní opatření o stavební uzávěře Radimovice u Tábora
VIII) Výběr zhotovitele územního plánu
IX)
Ostatní, diskuse
X)
Závěr
I)
II)
III)
IV)
V)

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. Zdeňka Vavříka a p. Jitku
Kratochvílovou a zapisovatelem p. Františka Frejlacha. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Vavříka a
p.Jitku Kratochvílovou 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. 4/2017, ze zasedání zastupitelstva dne 6. 8. 2017.
Nebylo shledáno závad.

Bod V) Dodatek ke smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání s odpady
na území obce Radimovice u Tábora
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh dodatku ke smlouvě o převedení výkonu
práv a povinností nakládání s odpady na území obce Radimovice u Tábora, předložený
společností RUMPOLD, s.r.o. a seznámil zastupitelstvo se změnami v něm obsaženými
(především 6% nárůst ceny za svoz).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem ke smlouvě o převedení výkonu práv a povinností
nakládání s odpady na území obce Radimovice u Tábora a pověřuje p. starostu jeho
podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod VI) Dodatek ke smlouvě o provozování systému svozu separace na rok 2018
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh dodatku ke smlouvě o provozování systému
svozu separace na rok 2018, předložený společností RUMPOLD, s.r.o. a seznámil
zastupitelstvo se změnami v něm obsaženými (především částka hrazená provozovateli za
vytřídění nečistot vložených do kontejnerů se separovaným odpadem). V diskusi byl znovu
připomenut tento problém, vyskytující se přes doplnění tabulí s povoleným obsahem
kontejnerů na separovaný odpad ke kontejnerům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem ke smlouvě o provozování systému svozu separace
na rok 2018 a pověřuje p. starostu jeho podepsáním.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VII) Územní opatření o stavební uzávěře Radimovice u Tábora
Předsedající informoval zastupitelstvo o uplynutí doby k zasílání připomínek a námitek
k návrhu územního opatření o stavební uzávěře, kdy přišla pouze jedna námitka od Ing. Fáka.
Poté připomněl přítomným vypořádání této námitky, které bylo součástí podkladů k jednání
jako součást vyhlášky o územním opatření předkládané k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, na základě ustanovení § 173 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů schvaluje veřejnou vyhláškou Zastupitelstva obce
Radimovice u Tábora, jako příslušný správní orgán dle §6 odst. (6) písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, územní
opatření o stavební uzávěře.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod VIII) Výběr zhotovitele územního plánu obce
Jednání zastupitelstva obce v tomto bodu jednání uvedl předsedající, poté předal slovo
místostarostovi, který seznámil zastupitelstvo s účastníky, průběhem a zjištěními
komisionálního otevírání obálek se zaslanými nabídkami uchazečů o zakázku zhotovení
územního plánu obce – splněním podmínek a nabízenou cenou zhotovení. Hlavním zjištěním
je nesplnění podmínek závazného obsahu nabídky uchazeče Architektonickým studiem
ASKA – chybějícím prokázáním kvalifikace. Poté seznámil zastupitelstvo s obsahem návrhů

smluv ostatních účastníků, kteří podmínky splnili, především navrhovaným termínem
dokončení. Zastupitelstvo se po diskusi shodlo na nutnosti zajištění právního posouzení
dalšího postupu, pověřilo jím p. starostu a k diskusi se vrátí na příštím jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje p. starostu zajištěním právního posouzení nabídek a dalšího
postupu, k diskusi se vrátí na příštím jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod IX) Ostatní, diskuse
V posledním bodu jednání byly prodiskutovány především možnosti obecní studny a
budování vodovodu a konstatovány problémy v této oblasti. Předsedající seznámil přítomné
s žádostí p. Fáka o napojení jeho pozemku na obecní komunikaci.
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ve 21.30 zasedání zastupitelstva ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 9. 2017
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Zdeněk Vavřík.......................................................... dne ...........................................
Jitka Kratochvílová …………......................................dne ...........................................
Starosta:
Ing. Lubomír Hnilička........................................ dne ...................................................

