Zápis č.3/2019 a usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 26. května 2019, 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 p. 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 17.5.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomni jsou čtyři členové zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková
Omluveni: František Frejlach, Jaroslav Hála, Lubomír Hnilička

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Oproti pozvánce předané členům zastupitelstva
a informaci zveřejněné na úřední desce zde došlo k úpravě formulací některých bodů. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.3.2019
5. Podání průběžné zprávy o probíhajícím řešení obnovy vnitřního operátu obce Jihočeským
katastrálním úřadem, pobočkou Tábor
6. Rozhodnutí o postupu řešení situace pozemků, které jsou zatíženy stavbou
7. Informace o rozsahu I. etapy oprav č.p.18
8. Informace ve spojitosti s dotacemi 2019 (dotace na územní plán + dotace SZIF + POV)
9. Schválení rozpočtové změny č.3 2019 (nákup zahradní techniky, dotace na volby, prodej dřeva)
10. Podání průběžné informace o hospodaření s obecním lesem
11. Ostatní, diskuse
12. Závěr
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu
Štěpánkovou.
4. Kontrola zápisu č. 2/2019 ze zasedání dne 24.3.2019
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce 1.4.2019.
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Nikdo k tomuto zápisu nevznesl připomínku.

5. Podání průběžné zprávy o probíhajícím řešení obnovy vnitřního operátu obce
Jihočeským katastrálním úřadem, pobočkou Tábor
Předsedající seznámil podrobně zastupitelstvo s probíhajícím řešení obnovy vnitřního operátu obce.
V drtivé většině došlo ke zpřesnění hranic pozemků ku spokojenosti všech obyvatel i obce.
V současné době nejsou stanoveny hranice pozemků pouze č. parc. 43, 44 a 8 k.ú. Radimovice u Tábora.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem vypořádání, které písemné zaslal na úřad majitel
předmětného pozemku, nicméně na určení hranic pracují pracovníci katastrálního úřadu dle vlastních
směrnic, obecní úřad čeká na jejich vyjádření.
V rámci šetření bylo zjištěno dlouhodobé využívání obecních pozemků k soukromým účelům. Na
příštím zasedání zastupitelstva bude přednesen návrh nastavení pravidel.

6. Rozhodnutí o postupu řešení situace pozemků, které jsou zatíženy stavbou
Předsedající upozornil na nutnost řešit vlastnictví některých pozemků dotčených obnovou
katastrálního operátu, konkrétně se jedná:
- O nákup pozemku č.parc. 39/3 (63m2), který zasahuje do komunikace a vede tudy vedení
veřejného osvětlení
- O nákup pozemku č.parc. 48/10 (99m2), omezuje vstup obyvatel k nemovitostem
- O nákup části pozemku č.parc. 48/1, která zasahuje do komunikace, mimo jiné je v této části
umístěna kanalizace a veřejné osvětlení. Bude oddělena část cca 400m2.
- O prodej části pozemku č.parc. 366/1 (část pod školou cca 60m2). Jedná se o pozemek zatížený
stavbou části soukromé garáže.
Dle zpracovaného posouzení Stavebně ekonomickou kanceláří byla doporučena výkupní i prodejní
cena výše zmíněných pozemků v rozmezí 50 – 100 Kč/m2. Po projednání dotčených osob byla
předjednána cena 75 Kč/m2.
Vlastní prodej a odkup bude realizován na základě kupních smluv po fyzickém zaměření částí pozemků
geodetickým plánem, který určí přesnou výměru předmětu prodeje.
Návrh usnesení č.9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje předjednanou jednotnou cenu 75 Kč/m2 pro nákup pozemků č.parc.
39/3, 48/10, část pozemku 48/1 a prodej 366/1 (část pod školou zatížená stavbou garáže).
Výsledek hlasování: Pro:4. Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 9/2019 bylo schváleno.

7. Informace o rozsahu I. etapy oprav č.p.18
Předsedající informoval o provedení odborné prohlídky způsobilou osobou celé stavby budovy č.p.18,
Podle jejích výsledků jsou krov i střecha jsou v pořádku, stropní trámy bez nutnosti zásadních oprav.
Doporučená byla kompletní výměna oken v celé budově. Na základě tohoto bude zpracována zadávací
dokumentace pro veřejné výběrové řízení výměny oken a snížení stropů se zateplením. Podle hrubého
odhadu ceny by tato část rekonstrukce měla být pokryta ze 60% dotací, o kterou obec zažádala na
konci loňského roku.
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8. Informace ve spojitosti s dotacemi 2019 (dotace na územní plán + dotace SZIF + POV)
Předsedající informoval zastupitele o krocích podniknutých v souvislosti se získáním dotačních
prostředků pro obec:
- Byla podána žádost na dotaci od SZIF na obhospodařování travnatých ploch ve výměře 2 ha.
- Byla schválena dotace na základě žádosti POV ve výši 54 000 Kč na nákup zahradní techniky a
210 000 Kč I.etapu rekonstrukce č.p.18.
- Byla schválena dotace na územní plán od Jihočeského kraje ve výši 95 590 Kč.
- Byl zaslán dopis MMR ve věci prodloužení termínu realizace a vyúčtování realizace územního
plánu (poskytovaná dotace 33 880 Kč).

9. Schválení rozpočtové změny č.3 2019
Předsedající informoval zastupitelstvo o nutnosti provedení rozpočtového opatření č.3 v souvislosti
s nákupem zahradní techniky, dotací na volby a prodejem dřeva. Návrh rozpočtové změny je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení 10/2019
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2019.
Výsledek hlasování: Pro:4 . Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno.

10. Podání průběžné informace o hospodaření s obecním lesem
Předsedající informoval zastupitele o prodeji dřeva vytěženého v letním období 2018. Po
realizovaném prodeji bylo zjištěno, že na skládce chybí cca 12 m3.
V budoucnu bude potřeba vykácet i další část lesa, kůrovec se šíří dál.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

11. Ostatní
a. Informace o obecní brigádě v lese
Předsedající informoval zastupitele, že avizované brigády se účastnilo devět obyvatel obce.
Předmětem brigády byl úklid lesa po těžbě dřeva ve spojitosti s likvidací kůrovce. Větve a vyřezané
křoví bylo na místě spáleno. Velmi poškozené stromy těžbou byly poraženy a převezeny na skládku
palivového dřeva na Hůrku. Dále byla na části pozemků určených k výsadbě nových stromků
připravena oplocenka, zatím bez pletiva.
b. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor, schválená krajem
Předsedající informoval zastupitele, že veřejnoprávní smlouva schválená na minulém zasedání
zastupitelstva byla podepsána městem Tábor a schválena krajem.
c. Dětský den 1.6.2019 za podpory obcí Radimovice u Tábora, Nasavrky, Svrabov
Předsedající informoval zastupitele, že bude probíhat dětský den v Nasavrkách. Radimovice se na této
akci organizačně podílí.
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d. Dopravní značení
Předsedající upozornil zastupitele o nutnosti vyměnit nezřetelné dopravní značení v obci. Obnova by
spočívala v nákupu devíti dopravních značek, instalace proběhne svépomocí. Náklady za nákup by
neměly přesáhnout 10 000 Kč.
Do diskuse vstoupila paní Kratochvílová, která uvedla, že by bylo potřeba ošetřit provoz vozidel v úseku
kolem budovy obecního úřadu v případě společenských akcí v obci.
Bude tedy pořízen pár mobilních výstražných dopravních značek, které bude možné využít v případě
konání společenské akce v obci, kdy se po silnici pohybuje víc lidí.
Zastupitelé s nákupem nových dopravních značek souhlasí.
e. Linka bezpečí
Předsedající informoval, že byla doručena žádost od Linky bezpečí na příspěvek na činnost.
Zastupitelstvo pověřilo předsedajícího, aby odpověděl ve smyslu, že žádost eviduje a o poskytování
příspěvků bude rozhodovat zastupitelstvo na konci roku.
V rámci diskuse se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil
zasedání zastupitelstva v 19:25.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Návrh rozpočtové změny č.3
Zápis byl vyhotoven 2. června 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

………………………………… dne ..............................
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Příloha č.1
Prezenční listina zasedání zastupitelstva
Radimovice u Tábora ze dne 24.3.2019

p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. František Frejlach

…………………………………………………………..

p. Jaroslav Hála

………………………………………………………….

Ing. Lubomír Hnilička

……………………………………………………………

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

p. Jan Svoboda

………………………………………………………….

Bc. Hana Štěpánková

…………………………………………………………..

Obec Radimovice u Tábora, IČO 00667102

KEO4 1.5.14 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

org1

org2

1)
4111
Celkem za Par:
2) 1032 2111
Celkem za Par: 1032
Příjmy celkem

N+Z+Uz

ZJ

98348

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
123 605,23
123 605,23
123 605,23

29 000,00
29 000,00
6 132,00
6 132,00
35 132,00

Po změně Název
29 000,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
29 000,00
129 737,23 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
129 737,23 Podpora ostatních produkčních
158 737,23

Výdaje
Par

Pol

org1

org2

3) 1032 5175
Celkem za Par: 1032
4) 3745 6123
Celkem za Par: 3745
6117 5011
5) 6117 5021
6) 6117 5139
7) 6117 5154
8) 6117 5173
9) 6117 5175
Celkem za Par: 6117
Výdaje celkem

N+Z+Uz

ZJ

98348
98348
98348
98348
98348
98348

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 360,00
1 360,00
50 000,00
50 000,00
8 200,00
1 879,00
1 025,00
3 000,00
481,00
656,00
15 241,00
66 601,00

Po změně Název
1 360,00 Pohoštění
1 360,00 Podpora ostatních produkčních
50 000,00 Dopravní prostředky
50 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8 200,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1 879,00 Ostatní osobní výdaje
1 025,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3 000,00 Elektrická energie
481,00 Cestovné
656,00 Pohoštění
15 241,00 Volby do Evropského parlamentu
66 601,00

Financování
Par

Pol

org1

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

org2

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00

31 469,00
31 469,00
31 469,00

Po změně Název
31 469,00 Změny stavu krátkodobých prostředků
31 469,00
31 469,00
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Změna

Po změně Název

0000 XXXX XXXXX XXXXX

Původní
1 116 064,79

29 000,00

1032 XXXX XXXXX XXXXX

123 605,23

6 132,00

1 239 670,02

35 132,00

Změna

1032 XXXX XXXXX XXXXX

Původní
90 000,00

1 360,00

3745 XXXX XXXXX XXXXX

96 000,00

50 000,00

146 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

6117 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

15 241,00

15 241,00 Volby do Evropského parlamentu

186 000,00

66 601,00

Původní
0,00

Změna
31 469,00

31 469,00 FINANCOVÁNÍ

0,00

31 469,00

31 469,00

org1

org2

Příjmy celkem

1 145 064,79 Bez paragrafu
129 737,23 Podpora ostatních produkčních činností
1 274 802,02

Výdaje
Par

Pol

org1

org2

Výdaje celkem

Po změně Název
91 360,00 Podpora ostatních produkčních činností

252 601,00

Financování
Par

Pol

org1

org2

0000 8XXX XXXXX XXXXX
Financování celkem

Po změně Název

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
Příjem neinvestiční dotace na volby do EP a výdaje s ním spojené
Příjem - prodej dřeva
Lesní hospodářství - občerstvení při brigádě v lese
Veřejné prostranství - nákup techniky
ad 1) dotace na volby do EP
ad 2) prodej dřeva
ad 3) občerstvení při brigádě
ad 4) nákup techniky
ad 5) DPP
ad 6) materiál
ad 7) el. energie
ad 8) cestovné
ad 9) občerstvení
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením:
Zpracoval: Pikhartová Helena

Na zasedání dne:
dne: 24.05.2019
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