Zápis č.9/2019 a usnesení č.22/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 23. prosince 2019, od 17:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
17:00 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 15. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva (z celkového počtu všech čtyř členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková

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. Navrhl dále doplnit program o
projednání dalšího fungování veřejné knihovny v Radimovicích u Tábora.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 11. 2019
5. Projednání dalšího fungování veřejné knihovny v Radimovicích u Tábora
6. Informování o poskytnutí daru neziskovým organizacím
7. Projednání rozsahu podání žádosti na dotace POV
8. Stanovení inventární komise k provádění inventur k 31. 12. 2019
9. Schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2020
10. Ostatní, diskuse
11. Závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu
Štěpánkovou.
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4. Kontrola zápisu č. 8/2019 ze zasedání dne 1. 11. 2019
Předsedající vyzval ke vznesení případných námitek k zápisu ze zasedání dne 1. 11. 2019. Tento zápis
byl po sepsání a kontrole zveřejněn na úřední desce dne 5. 11. 2019.
Nebyly vzneseny žádné námitky.

5. Projednání dalšího fungování veřejné knihovny v Radimovicích u Tábora
Předsedající informoval zastupitelstvo o tom, že k 31.12.2019 vyprší dohoda o provedení práce s paní
knihovnicí a nadnesl otázku, zda vzhledem k blížícím se volbám nepozastavit činnost veřejné
knihovny tak, aby o jejím fungováním mohlo rozhodnout nové zastupitelstvo.
Na základě diskuse se zastupitelé rozhodli činnost knihovny nepozastavovat a pověřili předsedajícího
uzavřít dohodu s paní knihovnicí ( v případě jejího zájmu) do 30.6.2020.

6. Informování o poskytnutí daru neziskovým organizacím
Předsedající informoval, že obec poskytla dle předchozí dohody všech zastupitelů finanční dar ve výši
2.000 Kč neziskové organizaci Domácí hospic Jordán o.p.s., a finanční dar ve výši 2.000 Kč neziskové
organizaci a Kaňka, o.p.s..
7. Projednání rozsahu podání žádosti na dotace POV
Předsedající informoval zastupitele o přípravách k podání žádosti o příspěvek na II. etapu
rekonstrukce objektu č.p. 18 z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, která musí být odeslána
do konce roku. V této fázi navrhuje rekonstruovat podlahy a el. instalaci. Nově instalovat do podlah
podlahové topení a vyměnit elektrické rozvody. Jiné návrhy podány nebyly.
Zastupitelstvo bere podání žádosti v tomto rozsahu na vědomí.
8. Stanovení inventární komise k provádění inventur k 31. 12. 2019
Předsedající informoval o jmenování inventarizační komise ve složení:
- předseda: Jan Svoboda,
- členové: Vladimír Bílý, Hana Štěpánková.
9. Schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2020
Předsedající informoval, že v současném počtu zastupitelů nemůže zastupitelstvo obce schválit
rozpočet obce pro rok 2020 a obec musí tedy dál fungovat na základě rozpočtového provizoria.
Zastupitelům byl s předstihem zaslán k seznámení dokument, který pravidla tohoto rozpočtového
provizoria stanovuje. Nebyly vzneseny námitky ani doplnění. Tento dokument je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 22/2019:
V souladu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
stanovuje pravidla rozpočtového provizoria s účinností od 1. 1. 2020 do doby schválení
rozpočtu obce Radimovice u Tábora.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0.
Usnesení č.22/2019 bylo schváleno
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10. Ostatní, diskuse
a. Prodej dřeva
Předsedající informoval, že pokračuje likvidace kůrovcového dřeva v obecním lese
v souladu se schválením zastupitelstva ze dne 4.10.2019.
b. Rozsvícení stromečku
Předsedající informoval, že 30.11.2019 proběhla za podpory obce akce rozsvícení
vánočního stromečku. Účast byla hojná.
c. Ořez stromů
Předsedající informoval, že v reakci na dopis od společnosti EO.N proběhl avizovaný
prořez dřevin zasahujících do ochranného pásma elektrického vedení NN. Prořez byl
proveden v rámci údržby obce bez zbytečných finančních nákladů.
d. I. etapa rekonstrukce č.p.18
Předsedající uvedl, že byly dokončeny práce na první etapě rekonstrukce budovy č.p.
18. Byla vyměněna okna a v jižní části objektu byly sníženy a zatepleny stropy.
V souladu s dotační smlouvou bylo na Jihočeský kraj zasláno vyúčtování. Následně po
skončení zasedání zastupitelstva proběhla prohlídka za účasti zastupitelů i veřejnosti
částečně rekonstruovaných prostor.
e. Změna hranic katastrálního území
Předsedající informoval, že přišla zpráva z Katastrálního úřadu Jihočeského kraje
pracoviště Tábor, o zrealizování změny hranice katastrálních území Radimovice u
Tábora a Nasavrky dle platně uzavřené dohody obcí.
f.

Likvidace odpadu
Předsedající informoval, že byly uzavřeny dodatky ke smlouvě o likvidaci tříděného a
komunálního odpadu s firmou Rumpold s r.o. pro rok 2020. Došlo k navýšení cen a
v budoucnu je avizováno další zdražování.

g. Obnova operátu
Předsedající uvedl, že proběhla schůzka s paní Alenou Krejčovou a pracovnicemi
katastrálního úřadu ve věci pozemku paní Krejčové, který zasahuje do komunikace
(od hasičárny směrem k váze). Na místě došlo ke vzájemné dohodě a uznání hranic
nezasahující do předmětné komunikace dle návrhu katastrálního úřadu. Nebude
nutné oddělování a následný odkup obcí.
h. Stanovisko obce k aktualizaci Zásad územního rozvoje JčK
Předsedající informoval, že usnesení č.21/2019, kde obecní zastupitelstvo vyjadřuje
nesouhlas s aktualizací Zásad územního rozvoje, přijaté na minulém zasedání, bylo
zasláno prostřednictvím datové zprávy na příslušné pracoviště Jihočeského kraje.
V rámci diskuse se o slovo nikdo nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání
zastupitelstva v 17:50 hod..
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Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Pravidla rozpočtového provizoria
Zápis byl vyhotoven 30. prosince 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková
Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

………………………………… dne ..............................
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Rozpočtové provizorium obce Radimovice u Tábora na rok 2020
V souladu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora
stanovuje tato pravidla rozpočtového provizoria s účinností od 01.01.2020 do doby schválení
rozpočtu obce Radimovice u Tábora.
Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření.

Mezi výdaje patří zejména:
-

výdaje na základě plnění smluvních vztahů z předchozích období
úhrady dodavatelských faktur
výdaje na zabezpečení chodu obce, než bude schválen rozpočet
povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů
výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku obce
financování rozjetých investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo pro obec další
zvýšené náklady (nové investiční akce se v době rozpočtového provizoria nezačínají)
čerpání výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
s harmonogramem programu, případně s finančním plánem

Do doby schválení rozpočtu obce nebude obec uzavírat žádné smlouvy, ze kterých by
vyplývala platební povinnost před schválením rozpočtu.
Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy (např. příjmy z nájmů, apod.) a
transfery.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Radimovice u Tábora dne 23.12.2019
usnesením č. 22/2019 a nabývají účinnosti dnem schválení.

V Radimovicích u Tábora 23.12.2019
starosta obce Radimovice u Tábora

