Zápis č. 5/2021 a usnesení č. 20/2021, 21/2021, 22/2021,
23/2021 a č. 24/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce
Radimovice u Tábora, konaného dne 27. prosince 2021,
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 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. prosince 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, Arnošt Tabášek, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Stanislav Starý, Tomáš Fák, Jan
Kadlec
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.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.11.2021
Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Jana Kadlece a pana Stanislava Starého, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.11.2021
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 4. prosince 2021. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
5. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Předsedající otevřel diskusi ke zveřejněnému znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ke zveřejněnému znění nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy, proto navrhl hlasovat o schválení uvedené obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení č. 20/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla zveřejněna dne 9.12.2021 na úřední
desce obce Radimovice u Tábora, beze změn.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.

6. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Předsedající otevřel diskusi ke zveřejněnému znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Ke zveřejněnému znění nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy, proto navrhl hlasovat o schválení uvedené obecně závazné vyhlášky.
Návrh usnesení č. 21/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, která byla zveřejněna dne 9.12.2021 na úřední desce
obce Radimovice u Tábora, beze změn.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.

7. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
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Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Radimovice u Tábora pro rok 2022, ze stran zastupitelů
nebyly navrhovány žádné úpravy.
Návrh usnesení č. 22/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 v paragrafovém členění
s příjmy 1.119.900,- Kč a výdaji ve výši 1.337.925,- Kč jako schodkový a bude kryt zapojením výsledku
hospodaření ve výši 218.025,- Kč.
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

8. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025

Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025, ze stran zastupitelů
nebyly navrhovány žádné úpravy.
Návrh usnesení č. 23/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2025 dle
zveřejněného návrhu.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

9. Ostatní, diskuse
Územní plán – druhé veřejné projednávání
Předsedající informoval zastupitele o průběhu druhého veřejného projednávání Územního plánu obce
Radimovice u Tábora
Žádost o POV
Předsedající informoval zastupitele o odeslané žádosti o dotaci POV pro rok 2022.
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo s detaily návrhu rozpočtového opatření č. 6/2021.
Návrh usnesení č. 24/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 ze dne
27.12.2021.
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Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

10. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021
Zápis byl vyhotoven 30. prosince 2021.
Zapisovatel: Jan Svoboda
Ověřovatelé:

Starosta:

Jan Kadlec

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

Stanislav Starý

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

Pavel Matyš

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