Zápis č.5/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 10. července 2019, od 20:30 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
ve 20:35 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 29. 6. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková
Předsedající úvodem seznámil přítomné zastupitele a hosty z řad veřejnosti o skutečnosti, že dne 8.
července 2019 mu byla v souladu s §55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do
zastupitelstev obcí předána rezignace na mandát zastupitele od ing. Františka Frejlacha, p.Jaroslava
Hály a ing. Lubomíra Hniličky. Jejich náhradníky na základě říjnových voleb byli p. Jiří Samec, p. Zdeněk
Vavřík a ing.Václav Kořený a stali se tak novými zastupiteli obce.
Ing. Kořenému předal předsedající osobně osvědčení o nastoupení funkce člena obecního
zastupitelstva dnes, tj. 10. 7. 2019 obratem od něj obdržel písemnou rezignaci. Tím se stává
zastupitelem obce p. Jindřich Vavřík.
Výše zmíněným novým zastupitelům předá předsedající osvědčení o nastoupení funkce člena obecního
zastupitelstva nejlépe osobně, pokud se mu nepodaří je zastihnout, pošle osvědčení poštou, aby
nedocházelo ke zbytečným prodlevám.
Dále předsedající připomněl skutečnost, že podle §68 zákona č.128/2000 Sb., O obcích je minimální
počet členů obecního zastupitelstva 5. Není tedy možné přijímat rozhodnutí dokud alespoň jeden další
zastupitel nesloží slib.

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.
Vzhledem k malému počtu zastupitelů není možné o bodech programu hlasovat a bude tedy pouze
informativní.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2019
Výběr zhotovitele rekonstrukce č.p.18 I.etapa
Schválení finální verze pozemkových úprav v katastru obce
Schválení rozpočtových pravomocí starosty a místostarostky obce
Ostatní, diskuse
Závěr

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu
Štěpánkovou.
4. Kontrola zápisu č. 4/2019 ze zasedání dne 27. 6. 2019
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na webových stránkách obce 8. 7. 2019.

5. Výběr zhotovitele rekonstrukce č.p.18 I.etapa
Předsedající uvedl, že byly na obecní úřad doručeny nabídky tří firem, které by mohly realizovat
plánovanou rekonstrukci. Bohužel není v pravomoci zastupitelstva v jeho současné podobě zhotovitele
vybrat.

6. Schválení finální verze pozemkových úprav v katastru obce
Předsedající informoval, že úpravy tak, jak je na minulém zasedání zastupitelstvo v diskusi
odsouhlasilo, byly zaneseny do návrhu pozemkových úprav a ten je tak připraven ke konečnému
schválení zastupitelstvem obce. Bohužel ani pro to nemá zastupitelstvo nyní pravomoc.

7. Schválení rozpočtových pravomocí starosty a místostarostky obce
Předsedající informoval, že ani o tomto bodu není možné hlasovat.

8. Ostatní
a. V rámci diskuse zastupitelé rozebírali jednotlivé možnosti, které mohou nastat
v souvislosti s rezignací zastupitelů. V krajním případě by mohlo dojít k nutnosti
vyhlásit nové volby. Předsedající se už i na tuto možnost informoval, a pokud by k tomu
došlo, nejbližší reálný termín by byl až v prosinci letošního roku.
Obec by tím mohla ztratit možnost využít už schválenou dotaci na rekonstrukci budovy
obecního úřadu v současné podobě. Zřejmě by nemohla požádat ani o dotaci z POV na
následující rok. Pravděpodobné je také rozpočtové provizorium na rok 2020. Pozdrží
se tím také schválení územního plánu, na jehož zhotovení má obec přislíbenou dotaci
podmíněnou samozřejmě jeho schválením v daném termínu. Dále se pozdrží schválení
dlouho diskutovaných pozemkových úprav a úprav vnitřního operátu obce.
Vzhledem k závažnosti se zastupitelé rozhodli informovat o těchto skutečnostech
obyvatele obce na úřední desce.
b. Navrhovaný termín prázdninového sousedského posezení by měl být 17.8.2019

V rámci diskuse se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil
zasedání zastupitelstva ve 21:08.
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Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 21. července 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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