Zápis č. 4/2020 a usnesení č. 30/2020, č. 31/2020 a č. 32/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 11. října 2020, od 19:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 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 3. října 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, Stanislav Starý, Tomáš Fák, Jan
Kadlec.

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. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.8.2020
Schválení zadání studie proveditelnosti přivaděče vodovodu a rozvodů vody v obci
Schválení pasportů komunikací
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Vladimír Bílého a pana Jana Kadlece, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.8.2020
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 17. srpna 2020. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

5. Schválení zadání studie proveditelnosti přivaděče vodovodu a rozvodů vody v obci
Předsedající seznámil zastupitelstvo s aktuálním stavem jednání týkajícího se přivaděče vodovodu.
Dále představil detaily nabídky na zpracování studie proveditelnosti od společnosti AQUA PROCON
s.r.o., IČO 46964371. Celkové náklady 75.000 Kč bez DPH by byly rozpočítány rovným dílem mezi Obec
Nasavrky, Obec Košín a Obec Radimovice u Tábora.
Návrh usnesení č. 30/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy na vypracování
studie proveditelnosti společností AQUA PROCON s.r.o., IČO 46964371 za cenu 25.000 Kč bez DPH (1/3
celkových nákladů z cenové nabídky předložené zastupitelstvu).
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno.

6. Schválení pasportů komunikací
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem pasportu komunikací a pasportu dopravního značení.
V rámci pasportu dopravního značení byly diskutovány dvě varianty (přednost zprava v celé obci,
úprava stávajícího značení dle platné legislativy). Zastupitelstvo se shodlo na potřebě doplnění
informací od zpracovatele. K pasportu komunikací nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 31/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje vybrané úseky komunikací, které budou obecním
úřadem Radimovice u Tábora zařazeny do kategorie místní komunikace a jsou součástí zpracovaného
pasportu místních komunikací. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zpracováním žádosti o zařazení
úseků místních komunikací.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno.
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7. Ostatní, závěr
Tůje u cyklo-mapy
O slovo se přihlásil Jan Kadlec s podmětem k řešení nepřehledné situace v křižovatce u obecního úřadu.
Konkrétně poukazoval na tůje, které zakrývají výhled na silnice směrem od Tábora. Předsedající
informoval o záměru přesunutí informační mapy do prostoru váhy, v rámci této úpravy bude jednáno
i o tomto podmětu.
Návrh na projednání a přijmutí zásad pro nakládání s majetkem obce
V další části diskuse se zastupitelstvo zabývalo návrhem pana Ing. Lubomíra Hniličky na projednání a
přijmutí zásad pro nakládání s majetkem obce, návrh byl zaslán datovou zprávou dne 1. října 2020.
Vzhledem k tomu, že se nakládání s majetkem obce závazně řídí zákonem 128/2000 Sb. o obcích, nevidí
zastupitelé ve zpracovaní zásad pro nakládání s majetkem obce žádnou přidanou hodnotu. Z tohoto
důvodu nebudou zásady pro nakládání s majetkem obce zpracovány, dále se budou kroky
zastupitelstva při nakládání s majetkem obce řídit zákonem 128/2000 Sb. o obcích.
Pozemkové úpravy – vč. řešení pozemkového úřadu
Předsedající informoval zastupitele o dalším postupu pozemkových úprav, konkrétně o situaci viz.
příloha č. 2.
Návrh usnesení č. 32/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje změnu aktualizovaného Plánu společných zařízení
pro KoPÚ Radimovice u Tábora dle přílohy č. 2 tohoto zápisu s podmínkou vybudování zpevněné
komunikace a odvodňovacího zařízení Pozemkovým úřadem Tábor.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno.
Odpad
Předsedající informoval zastupitele o přípravě novelizace zákona 185/2001 Sb. o odpadech, dá se
předpokládat, že v souvislosti s touto novelizací dojde k nutné úpravě pravidel nakládání s odpady v
obci (toto téma bylo řešeno již při zasedání zastupitelstva dne 7. srpna 2020). Zastupitelé se shodli na
tom, že vyčkají na další informace k uvedené novelizaci zákona.
Škola
Předsedající informoval zastupitele o postupu prací v rámci II. etapy rekonstrukce objektu č.p. 18
(odpady, podkladní beton pro podlahy).
Dotace les
Předsedající informoval zastupitele o podané žádosti o dotaci na poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 1.1.2019 do 31.12.2019. Dále informoval o přípravě
ocelových sloupků pro zhotovení oplocenek.

3

Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:55 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Situační mapa k pozemkovým úpravám
Zápis byl vyhotoven 12. října 2020

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé

Starosta:

Vladimír Bílý

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

Jan Kadlec

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

Pavel Matyš

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