Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
Zápis č. 1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 28.3.2015, 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“).
Předsedající přivítal přítomné a dal ke kontrole zápis č.5/2014, ze zasedání
zastupitelstva dne 27. 12. 2014. Přítomni byli všichni členové zastupitelstva kromě
omluvených členů p.Jiřího Samce a p.Jaroslava Hály.
Bod II) 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 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod III) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje následující program zasedání:
I) Zahájení a kontrola zápisu
II) Určení ověřovatelů a zapisovatele
III) Schválení programu
IV)Smlouva o dotaci na spolufinancování MHD
V) Obecně závazná vyhláška obce č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Radimovice u Tábora.
VI)Různé
VII) Diskuse
VIII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod IV) Smlouva o dotaci na spolufinancování MHD
Zastupitelstvo projednalo předloženou Smlouvu o dotaci na provoz MHD ve výši 27 380,-Kč,
která se poskytuje na celý rok 2015 (jízdní řád se nemění).
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o dotaci na provoz MHD ve výši
Kč 27 380,-, která se poskytuje na celý rok 2015 (jízdní řád se nemění).
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod V) Obecně závazná vyhláška obce Radimovice u Tábora č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radimovice u
Tábora.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky a zodpověděl dotazy, poté bylo
hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Radimovice u Tábora č.1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radimovice u Tábora.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VI) Různé
Pan starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory, o.p.s. (IČO 26594463) o finanční příspěvek a vyzval k diskusi. Zastupitelstvo se po
diskusi shodlo na tom, že jako každoročně se žádostmi o příspěvky bude zabývat na konci
roku.
Dále pan starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem ve věci prověření oprávněnosti stavby
vodovodu ke studni na pozemcích 376/1, 371/2 v kú. Radimovice u Tábora. Po diskusi se
zastupitelstvo shodlo na nutnosti nechat studnu zaměřit.
V poslední části bodu Různé p. starosta navrhl zastupitelstvu řešení nutnosti zřídit
shromaždiště biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu uzavřením podnájemní
smlouvy se ZAS Dražice na část pozemku st.p.28 v rozsahu cca 600 m2 na dobu určitou od
l.4.2015 do 31.3.2016.
Poté bylo hlasováno :
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo se žádostí o příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory, o.p.s. (IČO 26594463) bude zabývat na konci roku.
b) Zastupitelstvo ukládá p. starostovi zajistit zaměření studny – zda je na pozemku p.č.
371/2 k.ú. Radimovice u Tábora nebo na pozemku p.č. 376/1 k.ú. Radimovice u
Tábora.

c) Zastupitelstvo pověřuje p. starostu uzavřením podnájemní smlouvy se ZAS Dražice
a.s. na část pozemku st.p.28 v rozsahu cca 600 m2 na dobu určitou od l.4.2015 do 31.
3. 2016 za účelem zřízení shromaždiště biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu.
Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod VII)
Přílohy zápisu:
1) Smlouva o dotaci
2) Obecně závazná vyhláška
Zápis byl vyhotoven dne: 30.3.2015
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Zdeněk Vavřík.............................................. dne ...........................................
Jitka Kratochvílová .................................................. dne ...........................................

Starosta:
Ing. Lubomír Hnilička.................................. dne ...........................................

