Zápis č.1/2020 a usnesení č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020,
č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020, č. 8/2020, č. 9/2020, č. 10/2020, č. 11/2020,
č. 12/2020, č. 13/2020, č. 14/2020, č. 15/2020, č. 16/2020 a č. 17/2020
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 31. března 2020, 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 panem 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 24. března 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích) Dále byla přítomna dosavadní
místostarostka slečna Bc. Hana Štěpánková
Přítomni: Vladimír Bílý, Arnošt Tabášek, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková, Jan Kadlec,
Stanislav Starý, Tomáš Fák.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že každý zvolený člen zastupitelstva přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Radimovice u Tábora a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“, a potvrdil složení slibu podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Arnošta Tabáška a pana Jana Kadlece, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
4. 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.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Složení slibů členů zastupitelstva obce
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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4. Schválení programu
5. Volba starosty a místostarosty
a. určení způsobu volby starosty a místostarosty
b. volba starosty
c. volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
8. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2021-2023
9. Schválení odměn zastupitelů na rok 2020
10. Nastavení pravomocí starosty a místostarosty v limitech k rozpočtovému opatření
11. Schválení záměru prodeje a koupi pozemků v obci včetně ceny v souvislosti s revizí operátu obce
konaného v roce 2019
12. Nastavení postupu řešení kůrovcové kalamity
13. Schválení směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu a směrnice o cestovních náhradách
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
5. Volba starosty a místostarosty
a. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 1/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
veřejně hlasováním.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno.
b. Volba starosty
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
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Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: člen zastupitelstva pan Vladimír Bílý navrhl zvolit do funkce starosty pana Pavla Matyše. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 2/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí starostu pana Pavla Matyše.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan Tomáš Fák navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jana
Svobodu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí místostarostu pana Jana Svobodu.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční i
kontrolní výbor budou mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční i kontrolní
výbor budou mít tři členy.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno.
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b. Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Tomáše Fáka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí předsedu finančního výboru pana Tomáše Fáka.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno.
c. Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jana
Kadlece. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí předsedu kontrolního výboru pana Jana Kadlece.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno.
d. Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Jana Svobodu a pana
Vladimíra Bílého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí členy finančního výboru pana Jana Svobodu a pana
Vladimíra Bílého.
Výsledek: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno.
e. Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Arnošta Tabáška a pana
Stanislava Starého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení č. 8/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí členy kontrolního výboru pana Arnošta Tabáška a
pana Stanislava Starého.
Výsledek: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení č. 8/2020 bylo schváleno.
7. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Radimovice u Tábora pro rok 2020, byly projednány
návrhy na úpravu výdajové části rozpočtu (příloha č. 3).
Návrh usnesení č. 9/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočet obce pro rok 2020 v paragrafovém
členění s příjmy 1.320.514,- Kč a výdaji ve výši 1.320.514,- Kč jako vyrovnaný.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/2020 bylo schváleno.
8. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2021-2023
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se zněním návrhu rozpočtového výhledu na rok 2021-2023
v totožném znění, ve kterém byl zveřejněn.
Návrh usnesení č. 10/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočtový výhled na rok 2021-2023
v rozsahu zveřejněného návrhu.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno.
9. Schválení odměn zastupitelů na rok 2020
Předsedající konstatoval, že stanovení odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
se řídí § 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu se zákonem 128/2000 Sb., § 72, odst. 2, a § 84, odst. 2, písmene n), zákona
o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, poskytována měsíční odměna za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva.
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmene n)
zákona o obcích stanovilo, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat od 1. dubna 2020, a to v podobné procentuální výši minulého období.
Návrh usnesení č. 11/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, pro neuvolněné členy
5

zastupitelstva obce (včetně starosty a místostarosty) za výkon funkce odměnu za měsíc
v následujících částkách:
Starosta
Místostarosta
Předseda výboru
Člen výboru

14.000,- Kč
7.000,- Kč
1.000,- Kč
800,- Kč

Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno.
10. Nastavení pravomocí starosty a místostarosty v limitech k rozpočtovému opatření
Předsedající navrhl úpravu nastavení schvalovacích pravomocí starosty a místostarosty. Tuto úpravu
navrhl realizovat schválením směrnice o určení pravomoci starosty ke schvalování rozpočtových
opatření, kterou dále zastupitelstvu obce představil.
Návrh usnesení č. 12/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje Směrnici o určení pravomoci starosty ke
schvalování rozpočtových opatření v předloženém znění.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno.
11. Schválení záměru prodeje a koupi pozemků v obci včetně ceny v souvislosti s revizí operátu
obce konaného v roce 2019
Předsedající na situační mapě seznámil zastupitelstvo obce s návrhem nákupu pozemků č. 39/3, č.
48/10, č. 48/11 a č. 48/12, vše v katastrálním území Radimovice u Tábora, za cenu 75,- Kč za m2. Dále
navrhl prodej části pozemku č. 366/1, pod č. p. 18, za cenu 75,- Kč za m2, který je v současné době
zastavěn soukromou stavbou. Schválení prodeje pozemku bude řešeno až po jeho zaměření.
Návrh usnesení č. 13/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje nákup pozemků č. 39/3 (trvalý travní porost),
č. 48/10 (trvalý travní porost), č. 48/11 (trvalý travní porost) a č. 48/12 (trvalý travní porost), vše
v katastrálním území Radimovice u Tábora, za cenu 75,- Kč za m2. Celková kupní cena za všechny
uvedené pozemky je 66 825,- Kč.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 366/1
(ostatní plocha), pod č. p. 18, katastrální území Radimovice u Tábora, za cenu 75,- Kč za m2, který
je v současné době zastavěn soukromou stavbou. Schválení prodeje pozemku bude řešeno až
po jeho zaměření.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
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Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno
12. Nastavení postupu řešení kůrovcové kalamity
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s aktuální situací v obecních lesích, dále navrhl umožnění
těžby napadeného porostu pro veřejnost s následným prodejem, a to za cenu 100,- Kč za prostorový
metr skládaného dřeva. Určení porostu k těžbě včetně převzetí řádně uklizeného lesa po těžbě je v plné
kompetenci starosty.
Návrh usnesení č. 15/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje umožnění těžby napadeného porostu pro
veřejnost s následným prodejem, a to za cenu 100,- Kč za prostorový metr skládaného dřeva.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno.
13. Schválení směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu a směrnice o cestovních
náhradách
Předsedající seznámil přítomné se zněním aktualizované směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a aktualizované Směrnice o cestovních náhradách.
Návrh usnesení č. 16/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v předloženém znění.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 16/2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 17/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje směrnici o cestovních náhradách
v předloženém znění.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.
14. Různé
a. Informace o zahájení jednání – vodárenská soustava Chotovinsko
Předsedající informoval o záměru jednat se zástupci zapojených obcích při přípravě
realizace projektu na dodávku pitné vody.
15. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
16. Závěr
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Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Podpisový arch složení slibu
3) Příloha č. 3: Úpravy výdajové části rozpočtu
Zápis byl vyhotoven 4. dubna 2020
Zapisovatel: Jan Svoboda
Ověřovatelé

Starosta:

Arnošt Tabášek ……………………………….. dne ..............................
Jan Kadlec

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

Pavel Matyš

………………………………… dne ..............................
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Příloha č. 1
Prezenční listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Radimovice u Tábora konaného dne 31.3.2020

p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. Tomáš Fák

…………………………………………………………..

p. Jan Kadlec

…………………………………………………………..

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

Bc. Jan Svoboda

………………………………………………………….

p. Stanislav Starý

…………………………………………………………..

Bc. Hana Štěpánková

…………………………………………………………..

RSDr. Arnošt Tabášek

…………………………………………………………..
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Příloha č. 2
Slib člena zastupitelstva obce
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Radimovice u Tábora a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.
Svým podpisem potvrzuji složení slibu
p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. Tomáš Fák

…………………………………………………………..

p. Jan Kadlec

…………………………………………………………..

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

p. Jan Svoboda

………………………………………………………….

p. Stanislav Starý

…………………………………………………………..

RSDr. Arnošt Tabášek

…………………………………………………………..

V Radimovicích u Tábora 31.března 2020
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Příloha č. 3
Úpravy výdajové části rozpočtu
paragraf položka v návrhu rozpočtu
po úpravě rozpočtu
6171

5168

25 000 Kč

15 127 Kč

4351

5221

0 Kč

10 000 Kč

6115

5168

2 500 Kč

2 541 Kč

6115

5173

480 Kč

324 Kč

6115

5175

536 Kč

524 Kč

28 516 Kč

28 516 Kč

Celkem
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