Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
Zápis č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 26. 6. 2016, 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“).
Přítomno bylo šest zastupitelů, omluven byl p. Jiří Samec.
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) Zpráva o provedení kontroly SMOOT
VI)Závěrečný účet za rok 2015, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření za rok
2015, inventarizační zpráva
VII) Smlouvy o poskytnutí účelových dotací v rámci POV
VIII) Opravy místních komunikací - smlouva
IX)Zpráva o zpracování a asanaci kůrovcového dřeva v obecních lesích
X) Rozpočtové změny
XI)Diskuse
XII) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod III) 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 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod IV) Kontrola zápisu z minulého jednání
Předsedající dal ke kontrole zápis č.1/2016, ze zasedání zastupitelstva dne 20. 3. 2016.
Nebylo shledáno závad.
Bod V) Zpráva o provedení kontroly SMOOT
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly účetnictví Sdružení měst a
obcí okresu Tábor (SMOOT), jehož je obec členem, provedené dne 15. 4. 2016. Nezjištěny
žádné skutečnosti zakládající nutnost nápravných opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku kontroly účetnictví Sdružení měst a obcí
okresu Tábor.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod VI) Závěrečný účet za rok 2015, účetní závěrka, přezkoumání hospodaření za rok
2015, inventarizační zpráva
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Radimovice u Tábora za
rok 2015, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce, tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup, dne 23. 5. 2016, čímž byla dodržena 15-ti denní zákonná lhůta
zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce před jeho projednáním. Návrh závěrečného účtu
obsahuje všechny zákonem dané náležitosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015, které bylo provedeno dne 11. 2. 2016 Krajským úřadem.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a
nedostatky, které ale nemají závažnosti nedostatků uvedených v §10, odst. 3, písm. c) zákona
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).
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů
či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Radimovice
u Tábora za rok 2015 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce projednání
závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Dále v tomto bodě zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Radimovice u
Tábora sestavenou k 31. 12. 2015. Účetní závěrka obce je složena z těchto částí: rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha.

Podle výkazu rozvaha jsou celkem aktiva brutto ve výši 3 682 903,52 Kč, korekce
činí
845 041,90
Kč
a
celkem
aktiva
netto
jsou
2 837 861,62
Kč.
Pasiva
celkem
za
běžné
období
dosahují
částky
2 837
861,62
Kč.
Z výkazu zisku a ztráty obce je zřejmé, že za období roku 2015 dosáhly výnosy výše
1 084 523,49 Kč a náklady 1 191 553,78 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období
tedy činí -107 030,29 Kč. Uvedený výsledek hospodaření (ztráta) bude uhrazen z výsledku
hospodaření minulých účetních období. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření se týkají
hlavní činnosti obce. Hospodářskou činnost obec Radimovice u Tábora neprovozuje.
Zastupitelstvo obce se rovněž seznámilo s výkazem Příloha, který vysvětluje a doplňuje
částech
informace
obsažené
v
ostatních
účetní
závěrky.
Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2015 a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Radimovice u Tábora sestavenou k
31. 12. 2015 včetně úhrady ztráty za rok 2015 dle výše uvedeného.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Radimovice u Tábora za rok 2015
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod VII) Smlouvy o poskytnutí účelových dotací v rámci POV
Předsedající informoval zastupitelstvo, že na obecní úřad byly doručeny návrhy
smlouvy o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova (POV) (dotace na
opravu místních komunikací 80 000,- Kč a dotace na oprav u vodárny OÚ 30 000,- Kč).
V souladu s POV je podepsal a odeslal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod VIII) Opravy místních komunikací - smlouva
Předsedající informoval zastupitelstvo, že v souladu se směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu provedli starosta a místostarosta výběr dodavatele oprav místních

komunikací. Opravu bude provádět firma Swietelsky stavební s.r.o. za cenu s DPH
182 680,89 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod IX) Zpráva o zpracování a asanaci kůrovcového dřeva v obecních lesích
Předsedající seznámil zastupitelstvo s tím, že na základě výzvy odborného lesního
hospodáře byla v březnu provedena těžba smrků napadených kůrovcem v rozsahu 12,9 m3
(kulatina 5,21 m3 a surové kmeny 7,69 m3). Prodáno DDL Lukavec ( 1825,- Kč / m3 , surové
kmeny 800 Kč/ m3).
Z důvodu malého množství dřeva bylo pro zajištění odběru k obecnímu dřevu
přiloženo 5,27 m3 jiného vlastníka (viz. číselník) Obci nevznikly žádné náklady, uhrazená
cena za toto dřevo (10540,- Kč ) bude po úhradě odběratelem vyplacena vlastníkovy na
základě
jeho
vyúčtování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod X) Rozpočtové změny
Předsedající seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými změnami č. 1 a návrhem
rozpočtových změn č. 2. Rozpočtovou změnou č. 1 ve své kompetenci přesunul prostředky
mezi položkami na RP 5169 § 6171 ve výši 20 000,- Kč (na právní služby a roční poplatek za
software). Návrh rozpočtové změny č. 2 odůvodnil předsedající přijetím dotace na opravu
komunikací (80,0 tis. Kč) a na opravu vodárny (30,0 tis. Kč) a na straně výdajů navýšení o
130,0 tis. Kč na opravu komunikací a o 30,0 tis. Kč na § místní správy (oprava vodárny), dále
navýšením rozpočtu na § místní správy o 20,0 tis. Kč na nákup chladícího zařízení a o 20,0
tis. na nákup ostatních služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 a schvaluje rozpočtové změny č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod XI) Diskuse
Předsedající informoval zastupitelstvo o přípravě realizace sběru objemných a
nebezpečných odpadů ve dnech 2. 7. a 3. 7. a způsobu jeho oznámení občanům.

Bod XII) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ve 21.30 zasedání zastupitelstva ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 7. 2016
Zapisovatel: František Frejlach
Ověřovatelé:
Zdeněk Vavřík.............................................. dne ...........................................
Jitka Kratochvílová .......................................dne ...........................................

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

