Zápis č.2/2020 a usnesení č. 18/2020, č. 19/2020, č. 20/2020,
č. 21/2020, č. 22/2020, č. 23/2020, č. 24/2020 a č. 25/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 14. června 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).
Přítomni: Vladimír Bílý, Arnošt Tabášek, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Jan Kadlec, Stanislav Starý, Tomáš
Fák.

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.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 1/2020 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31.3.2020
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Schválení nákupu nemovitosti bez č. popisného na parc. č. 31 k.ú. Radimovice u Tábora (váha)
Schválení smlouvy o věcném břemeni na el. přípojku na pozemcích č. parc. 376/1 a 376/3 oba
v k.ú. Radimovice u Tábora pro RD Fákovi
9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD
na rok 2020
10. Ostatní, diskuse
11. Závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Vladimíra Bílého a pana Stanislava Starého, zapisovatelem
pana Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 1/2020 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31.3.2020
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 10. dubna 2020.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Předsedající seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce za rok 2019. Návrh závěrečného účtu
byl vyvěšen na úřední desce od 25. května 2020.
Návrh usnesení č. 18/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 se souhlasem
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno.

6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem účetní závěrky za rok 2019.
Návrh usnesení č. 19/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za rok
2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno.

7. Schválení smlouvy o věcném břemeni na el. přípojku na pozemcích č. parc. 376/1 a 376/3
oba v k.ú. Radimovice u Tábora pro RD Fákovi
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene na el. přípojku na
pozemcích č. parc. 376/1 a 376/3, vše v katastrálním území Radimovice u Tábora, č. TA014330056404/001. Tato smlouva byla připravena v návaznosti již uzavřenou budoucí smlouvu a
vlastní realizaci, která je zadokumentována na geometrickém plánu 120-1345/2019.
Návrh usnesení č. 20/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na el.
přípojku na pozemcích č. parc. 376/1 a 376/3, vše v katastrálním území Radimovice u Tábora, č. TA014330056404/001.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
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Usnesení č. 20/2020 bylo schváleno.
8. Schválení nákupu nemovitosti bez č. popisného na parc. č. 31 k.ú. Radimovice u Tábora
(váha)
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním Kupní smlouvy o převodu nemovitosti bez č. popisného
na parc. č. 31, katastrální území Radimovice u Tábora.
Návrh usnesení č. 21/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti bez
čísla popisného na parcele č. 31, katastrální území Radimovice u Tábora za cenu 1Kč.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.

9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu
MHD na rok 2020
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování
prokazatelné ztráty z provozu MHD č. 2/2020.
Návrh usnesení č. 22/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na
dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD č. 2/2020.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno.

10. Ostatní, závěr
Záměr směny pozemků v obci Radimovice u Tábora
Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem obce, který se týká směny pozemků. Jedná se o
oddělení a směnu části obecního pozemku č. parc. 366/1 (ostatní plocha) o výměře cca 50m2, který je
částečně zastavěn stavbou garáže, za oddělený pozemek od č. parc. 31 (zahrada) o výměře cca 20m2 a
oddělený pozemek od č. parc. 27 (stavební) o výměře cca 10m2. Vše bylo prezentováno na
Geometrickém plánu č. 121-393/2020.
Důvodem směny je odstranění nesrovnalosti z revize operátu shledané katastrálním úřadem a zlepšení
přístupnosti k obecním pozemkům. Všechny výše uvedené pozemky jsou v k.ú. Radimovice u Tábora.
Záměr směny pozemků byl zveřejněn dne 27. května 2020 na úřední desce obce Radimovice u Tábora,
zároveň byl zveřejněn na elektronické úřední desce.
Návrh usnesení č. 23/2020:
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Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje Záměr směny pozemků v obci Radimovice u Tábora
na základě předloženého Geometrického plánu č. 121-393/2020.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

Pasport místních komunikací a pasport dopravního značení
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s aktuální situací pasportu místních komunikací. Dále
představil cenové nabídky na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu dopravního
značení, které byly zpracovány na základě aktuálního nevyhovujícího stavu.
Návrh usnesení č. 24/2020:

Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora pověřuje starostu obce pana Pavla Matyše k realizaci
pasportů místních komunikací a pasportů dopravního značení v rozsahu předložené nabídky
firmě Pavel Mareš, IČO 745 19 123 a k podpisu smlouvy o dílo.

Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.

Informace o aktuálním stavu dotací
Předsedající informoval o podané Žádosti o dotaci na obhospodařování zemědělské půdy, dále
informoval o schválené Žádosti o dotaci z POV na 2. etapu rekonstrukce nemovitosti č.p. 18, výše
schválené dotace je 210.000,- Kč.
Komunikace na parc. č. 376/3
Do diskuse se přihlásil pan Tomáš Fák, který vznesl návrh na rozšíření pásma komunikace na parcele č.
376/3, katastrální území Radimovice u Tábora. Důvodem pro tento návrh je uživatelská obslužnost
sousedící stavby pana Milana Kadlece. Předsedající informoval, že na základě místního šetření by byla
optimální šířka tohoto pásma 8 m, a to i s ohledem na plánované shromaždiště odpadu na uvedené
parcele.
Návrh usnesení č. 25/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozšíření pásma komunikace na parcele č. 376/3,
katastrální území Radimovice u Tábora, na 8 m, a to od hospodářské stavby na parcele č. 2, katastrální
území Radimovice u Tábora, která má s parc. č. 376/3, katastrální území Radimovice u Tábora,
společnou hranici.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.
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Informace o uzavření kupních smluv
Předsedající informoval o uzavření kupních smluv zpracovaných na základě usnesení zastupitelstva
obce Radimovice u Tábora č. 13/2020.
Setkání obyvatel obce Radimovice u Tábora
Předsedající informoval o dalším vývoji v oblasti zásobování naší obce pitnou vodou s odkazem na
veřejnou schůzi obyvatel obce Košín, které se za obec Radimovice u Tábora účastnil společně s panem
Janem Svobodou. Z následné diskuze se zastupitelé shodli na uspořádání podobného setkání v sobotu
27. června 2020, po veřejné schůzce by pokračovalo sousedské posezení.
Územní plán
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s vypořádáním připomínek ze strany MÚ Tábor.
Obecní knihovna
Předsedající informoval o aktuálním stavu využívání knihovny včetně počtu aktivních čtenářů a
frekvence výpůjček. V rámci následné diskuze se zastupitelé shodli na potřebě úpravy provozu
knihovny i s ohledem na končící Dohodu o provedení práce s paní Hálovou. Vzhledem k plánované
úpravě provozu a využití obecní knihovny nebude Dohoda o provedení práce s paní Hálovou dále
prodloužena, na následném zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Tábora budou zařazeny návrhy
na další využití a provoz knihovny.
Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 19. června 2020

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé

Starosta:

Vladimír Bílý

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

Stanislav Starý

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

Pavel Matyš

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

5

Příloha č. 1
Prezenční listina z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Radimovice u Tábora konaného dne 14.6.2020

p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. Tomáš Fák

…………………………………………………………..

p. Jan Kadlec

…………………………………………………………..

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

Bc. Jan Svoboda

………………………………………………………….

p. Stanislav Starý

…………………………………………………………..

RSDr. Arnošt Tabášek

…………………………………………………………..
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