Zápis č.4/2019 a usnesení č.11/2019 – č.12/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 27. června 2019, od 20:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
ve 20:00 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 19. 6. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
je přítomno šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, František Frejlach, Jaroslav Hála, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková
Omluven: Lubomír Hnilička

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. 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. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 5. 2019
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
7. Schválení rozpočtových pravomocí starosty a místostarostky obce
8. Jmenování likvidační komise
9. Vyřazení majetku obce
10. Ostatní, diskuse
11. 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. 3/2019 ze zasedání dne 26. 5. 2019
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce 3. 6. 2019.
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Krom výhrady ing. Frejlacha k nesrovnalostem v interpunkci a překlepu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Předsedající seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem obce za rok 2018. Návrh závěrečného účtu
byl vyvěšen na úřední desce.
Návrh usnesení č.11/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 se souhlasem s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:0.
Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno.

6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem účetní závěrky za rok 2018. Dokumenty související
s účetní závěrkou byly zastupitelům zaslány s předstihem e-mailem.
Návrh usnesení č.12/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Radimovice u Tábora sestavenou k 31.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro:6. Proti:0. Zdrželi se:0.
Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno.

7. Schválení rozpočtových pravomocí starosty a místostarostky obce
Předsedající informoval o skutečnosti nedostatečných pravomocí starosty a místostarostky, na které
poukázal přezkum hospodaření provedený 29. 5. 2019 inspektory Krajského úřadu v Českých
Budějovicích.
Doporučený návrh usnesení byl následující:
„Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoce starosty a místostarostky v tomto znění:
ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty a místostarostky obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu do výše
100.000,-- Kč v každé jednotlivé položce daného paragrafu.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta samostatně provádět pouze v těch to
případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod,
c) úhrada pokut a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů.“.
V tomto znění se však o usnesení nehlasovalo, vzhledem k četným připomínkám ze strany zastupitelů.
Podobnou formulaci usnesení týkajícího se rozpočtových pravomocí starosty a místostarostky už
2

zastupitelstvo odmítlo jednou a to na zasedání 25. listopadu 2018. Přijato bylo usnesení č.5/2018,
které bylo ze strany krajských úřednic označeno jako neúčinné.
Připomínky k tomuto návrhu usnesení vznesl ing.Frejlach, který uvedl, že v případě schválení tohoto
usnesení by starosta s místostarostkou měli absolutní pravomoc navyšovat rozpočet a zastupitelstvo
obce už by nad ním nemělo kontrolu. Navrhl, aby předsedající v případě, že rozpočet v současné své
podobě není reálný, připravil podklad pro rozpočtová opatření tak, aby bylo možné ho upravit.
Předsedající naproti tomu argumentoval tím, že v současné době v jeho pravomoci není rozpočtový
výdaj navýšit a to ani v případě havárie. Na různé situace není možné reagovat flexibilně, protože je
nezbytné dodržovat zákonné lhůty pro svolávání obecního zastupitelstva.
Pan Svoboda vyjádřil názor, že se mu zdá v pořádku, aby měl starosta s místostarostkou pravomoc
rozpočet navyšovat a to především v případě havárií a podobně, ale vzhledem k velikosti obce se mu
zdá částka 100.000 Kč jako zbytečně vysoká.
Závěr celé diskuse je ten, že předsedající ještě prověří s účetní obce, jaká částka je nezbytná a
k problematice se zastupitelstvo vrátí v některém příštím zasedání.

8. Jmenování likvidační komise
Předsedající jmenoval likvidační komisi ve složení: předseda Bc. Hana Štěpánková a členové Jan
Svoboda a Vladimír Bílý.

9. Vyřazení majetku obce
Při provádění inventur závěrem roku bylo zjištěno, že v majetku obce je evidován majetek, který je
nefunkční nebo je chybně evidován na účtu 028 000 Obecní úřad.
Tento majetek byl odepsán likvidačním protokolem č. 1.

10. Ostatní
a. Projednání a schválení návrhu pozemkových úprav
Předsedající informoval o doručení dokumentace k pozemkovým úpravám a seznámil zastupitele
s dokumentací.
Na základě diskuse se zastupitelstvo shodlo, že ke stávajícímu návrhu má dvě výhrady. V první řadě se
jedná o lesní cestu směrem k Řevnovu, která mezi parcelami č. 204 a 205 na zbytek cesty nenavazuje.
Zde je potřeba projednat stav s majiteli pozemků tak, aby navazovala. V řadě druhé se jedná o cestu
„Na Hájích“, která je naplánovaná v místech, kde je mokřad a reálně vede po druhé straně louky.

b.

Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci č. p. 18

Předsedající informoval o vyhlášení výběrového řízení na I. Etapy rekonstrukce č. p. 18.
Pro podání nabídky byly zpracovány podklady ke čtyřem částem díla a to: 1. výměna oken v objektu,
2. snížení a zateplení stropu v jižní části objektu, 3. rekonstrukce elektroinstalace, 4. přípravné bourací
práce pro II. etapu. Dokumentace byla rozeslána přes datovou schránku na tři stavební společnosti.
Uzávěrka dodání nabídek je 8.7.2019 18.00 hod..
Zastupitelé se dohodli na konání další schůze zastupitelstva na 10. července, aby schválilo dodavatele.

c. Informace o nákupu mechanizace na úpravu veřejné zeleně
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Předsedající informoval zastupitele o nákupu traktůrku na sekání trávy v obci a křovinořezu. Náklady
na nákup by měly být částečně pokryty z prostředků dotace POV Jihočeského kraje.
d. Průběžná informace o územním plánu
Dle informace, která přišla e-mailem od paní Havránkové, je zde 5 parcel, které nesouhlasí
s intravilánem obce, bude to řešit s projektantkou a následně bude zapracováno po připomínkování.

V rámci diskuse se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil
zasedání zastupitelstva v 21:08.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Likvidační protokol č.1
Zápis byl vyhotoven 6. července 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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