Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
Zápis č. 1/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 20. 3. 2016, od 19.00 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“).
Přítomni byli všichni členové zastupitelstva.
Bod II) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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
II) Schválení programu
III) Určení ověřovatelů a zapisovatele
IV) Kontrola zápisu z minulého jednání
V) Dodatek č.4 ke smlouvě o provozování systému svozu separace na rok 2016.
VI)Zpráva o stavu pronajatého majetku.
VII) Zpráva o zpracování a asanaci kůrovcového dřeva v obecních lesích.
VIII) Poskytování finančních darů a příspěvků.
IX)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
X) Závěr
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. Jindřicha 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. Jindřicha 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 přivítal přítomné a dal ke kontrole zápis č.6/2015, ze zasedání
zastupitelstva dne 27. 12. 2015. Nebylo shledáno závad.
Bod V) Dodatek ke smlouvě o provozování systému separace odpadu
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě se společností
RUMPOLD s.r.o. o provozování systému separace odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zněním dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování systému svozu
separace a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod VI) Zpráva o stavu pronajatého pozemku
Předsedající předložil zápis a fotodokumentaci z kontroly stavu pronajímaného
obecního pozemku č.376/3 k.ú. Radimovice u Tábora, která byla provedena ve dnech 12. a
13. 3. 2016.
Pozemek byl pronajat pro skladování řeziva – viz zápis č.1/2000 ze zasedání
zastupitelstva ze dne 10. 3. 2000.
V současnosti se na pozemku nachází zemědělská technika (pojízdná, nepojízdná),
zbytky plastových obalů, nádrže, plastová nádrž o obsahu 1 000 l s neznámým obsahem,
neuzavřená nádoba od fridexu a minerálního oleje, bagr DH 112 bez zajištění proti úniku
ropných produktů atd. Pozemek je neudržován – zarostlý křovinami, neposečen – travní
stařina. Došlo ke změně užívání části pozemku, která byla zemědělsky obhospodařována, bez
souhlasu vlastníka – nyní není používána pro zemědělskou prvovýrobu, nachází se na ní
stroje, pražce a jiné předměty. Pozemek je využíván i v částech, které nejsou pronajaty.
Návrh usnesení:
Pronajímaný pozemek je používán v rozporu s účelem pronájmu, není řádně udržován, nejsou
dodržována ekologická pravidla. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce nájem ukončit.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VII) Zpráva o zpracování a asanaci kůrovcového dřeva v obecních lesích
Předsedající seznámil zastupitelstvo s náklady a výnosy z likvidace kůrovce
v obecních lesích ( kulatina i surové kmeny prodány v množství 25,47 m3 za cenu 30 046,Kč, faktura uhrazena, náklady 9 829,- Kč). Od OLH došla další výzva k likvidaci dalších asi
15 m3 napadených stromů s termínem do 31. 3. 2016.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod VIII) Poskytování finančních příspěvků a darů
Předsedající seznámil zastupitelstvo s množícími se žádostmi o finanční příspěvek,
doručenými obci a vyzval k diskusi. Zastupitelstvo se po diskusi shodlo na postupu jako
v minulém roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že žádosti subjektů poskytujících obecně prospěšné služby
budou posuzovány v závěru roku a o finančních příspěvcích, darech a dotacích bude
rozhodnuto s ohledem na finanční situaci obce. Ve zvláštních případech může být žádost
posouzena v průběhu roku.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod IX) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Předsedající seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, za období 2015, provedeného Krajským úřadem České Budějovice. Byly zjištěny chyby
a nedostatky, které ale nemají závažnost nedostatků uvedených v §10, odst. 3, písm. c) zákona
č.420/2004 Sb. Obec nedodržela postupy o účtování transferů (vyúčtování zaúčtováno před
obdržením oznámení poskytovatele) a nedodrženo bylo obsahové vymezení položky Výkazu
zisku a ztráty „Náklady z činnosti.“ (Dary, poskytované při životním jubileu byly nesprávně
účtovány na účet spotřeba materiálu, mělo být na Dary).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce dodržovat rozpočtovou skladbu a o dotacích účtovat
v souladu s pravidly a ujednáním ve smlouvě o poskytnutí dotace. Písemnou zprávu o plnění
opatření podat krajskému úřadu ve lhůtě do 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 3. 2016
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Jindřich Vavřík.............................................. dne ...........................................
Jitka Kratochvílová .......................................dne ...........................................

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

