Zápis č. 8/2022 a usnesení č. 38/2022, č. 39/2022, č. 40/2022
č. 41/2022, č. 42/2022, č. 43/2022, č. 44/2022 a č. 45/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 30. října 2022, od 18:00 hodin.
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
18:00 hodin starostou obce panem 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 22. října 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 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: Václav Kořený, Jindřich Vavřík, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Tomáš Fák, Jan Kadlec.
Omluveni: Jaroslav Hála
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Tomáše Fáka a pana Jana Kadlece, zapisovatelem pana Jana
Svobodu.
3. 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. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 16.10.2022
5. Volba starosty a místostarosty
a. určení způsobu volby starosty a místostarosty
b. volba starosty
c. volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. úprava-volba členů finančního výboru
b. úprava-volba členů kontrolního výboru
7. Projednání nabídky služeb pověřence GDPR
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
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4. 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.
5. Volba starosty a místostarosty
a. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 38/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
veřejně hlasováním.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.
b. Volba starosty
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: člen zastupitelstva pan Jindřich Vavřík navrhl zvolit do funkce starosty pana Jana Kadlece, člen
zastupitelstva pan Jan Kadlec poděkoval za důvěru, nicméně jeho studijní povinnosti ho limitují
v potřebném dosahu pro výkon funkce starosty. Dále člen zastupitelstva pan Tomáš Fák navrhl do
funkce starosty pana Pavla Matyše. Žádný další návrh podán nebyl. Předsedající navrhl hlasovat o volbě
pana Jana Kadlece do funkce starosty.
Návrh usnesení č. 39/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí starostu pana Jana Kadlece.
Výsledek: pro 1, proti 1, zdrželi se 4.
Usnesení č. 39/2022 nebylo schváleno.
Dále předsedající navrhl hlasovat o volbě pana Pavla Matyše do funkce starosty.
Návrh usnesení č. 40/2022:
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Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí starostu pana Pavla Matyše.
Výsledek: pro 4, proti 1, zdrželi se 1.
Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan Jan Kadlec navrhl do funkce místostarosty pana Jana
Svobodu, člen zastupitelstva pan Jindřich Vavřík navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Václava
Kořeného. Žádný další návrh nebyl podán. Předsedající navrhl hlasovat o volbě pana Jana Svobody do
funkce místostarosty.
Návrh usnesení č. 41/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí místostarostu pana Jana Svobodu.
Výsledek: pro 4, proti 1, zdrželi se 1.
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno.
Vzhledem ke zvolení pana Jana Svobody do funkce místostarosty předsedající konstatoval, že o dalších
navržených kandidátech již hlasování neprobíhá.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. úprava-volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na úpravu členů finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Tomáše Fáka a
pana Jana Kadlece. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 42/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí členy finančního výboru pana Tomáše Fáka a pana
Jana Kadlece.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno.
b.

úprava-volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na úpravu členů kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Václava Kořeného
a pana Jana Kadlece. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení č. 43/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora volí členy finančního výboru pana Václava Kořeného a
pana Jana Kadlece.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno.
7. Projednání nabídky služeb pověřence GDPR
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou služeb pověřence GDPR, která v porovnání se smlouvou se
současným pověřencem GDPR vychází více jak o polovinu levněji. Dále informoval zastupitele o
prakticky nulovém využívání služeb pověřence GDPR za poslední volební období. Zastupitelé se shodli
na případné změně pověřence GDPR, proto pověřují starostu prověřením podmínek výpovědi se
současným pověřencem GDPR, o změně pověřence bude hlasováno po předložení návrhu smlouvy
s novým pověřencem GDPR.

8. Různé
Silnice
Předsedající seznámil zastupitele s orientačními náklady oprav komunikací, dále s orientačními náklady
na nový povrch komunikací křižovatky u č.p. 2, silnice na Hůrku, silnice pod zahradou č.p. 18. Dále
informoval o nedoporučení stavební firmy k provádění oprav prasklin asfaltového povrchu v tomto
období, kdy venkovní podmínky významně snižují trvanlivost oprav. Otázkou případného nového
povrhu uvedených komunikací se bude zastupitelstvo zabývat později, a to v kontextu připravovaného
projektu k obecnímu vodovodu, který svým rozvodem uvnitř obce bude vyžadovat zásah do některých
komunikací.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zastupitel Jindřich Vavřík v souvislosti s předloženými nabídkami na opravy komunikací vznesl dotaz,
zda by bylo možné zveřejňovat v rámci zápisů ze zasedání zastupitelstva i podklady, o kterých
zastupitelstvo hlasuje. Po krátké diskusi přislíbil pan Jan Svoboda, že prověří pravidla zveřejňování
dokumentů na elektronické úřední desce, dále prověří zvyklosti co do rozsahu zápisů ze zasedání
zastupitelstva v okolních obcích.
Veřejnoprávní smlouva s městem Tábor
Předsedající informoval zastupitele o končící účinnosti veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor. Dále
seznámil přítomné s obsahem návrhu veřejnoprávní smlouvy na následující období.
Návrh usnesení č. 44/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na úseku
projednávání přestupků s Městem Tábor a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno.
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Monitoring sběrného místa tříděného odpadu
Předsedající informoval o nepořádku u sběrného místa tříděného odpadu, které se musí neustále
uklízet a ručně třídit. Z tohoto důvodu uvažuje o stálém monitoringu sběrného místa. Aktuálně má
obec možnost bezplatné zápůjčky fotopasti na dobu jednoho měsíce, která by se instalovala ke
kontejnerům. Po měsíci by se účinnost tohoto opatření vyhodnotila. V diskusi k tomuto tématu vzešla
připomínka týkající se označení sběrného místa tříděného odpadu cedulí s informacemi, že je prostor
monitorován. V případě instalace fotopasti bude místo opatřeno informační cedulí.
Prodej pozemku
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem kupní smlouvy v souladu s podmínkami schválenými
usneseními č. 11/2022 a č. 20/2022, v rámci návrhu kupní smlouvy upozornil na bod V., který by rád
s kupující stranou ještě upravil. Dále informoval o záměru zúčastněných stran, kterým je souběžné
uzavření dohody v rámci komplexních pozemkových úprav. Z následné diskuse vzešla shoda o návrhu
upravených podmínek bodu V. a shoda na souběžném podpisu této kupní smlouvy s dohodou v rámci
komplexních pozemkových úprav.
Návrh usnesení č. 45/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti
pozemkové parcely č. 366/7 dle geometrického plánu 125-69/2021 o výměře 23 m2 a pozemkové
parcely č. 376/6 dle geometrického plánu 125-69/2021 o výměře 101 m2, vše v katastrálním území
Radimovice u Tábora, za celkovou kupní cenu 9 300 Kč, v předloženém znění s úpravou bodu V. ve
znění „Celou kupní cenu se strana kupující zavazuje uhradit prodávajícímu v hotovosti při podpisu této
smlouvy, a proto prodávající svým podpisem smlouvy její příjem v plné výši potvrzuje“. Zároveň
pověřují starostu obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno.
Kniha faktur
Na základě žádosti pana Jindřicha Vavříka ze zasedání zastupitelstva č. 7/2022 předložil předsedající
k nahlédnutí knihy faktur za roky 2019, 2020, 2021 a 2022. Pan Vavřík předpokládal, že si dokumenty
odnese s sebou mimo obecní úřad, předsedající tuto možnost odmítl s obavou, zda může tyto
dokumenty vydat. Na základě toho předložil pan Vavřík žádost podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, na kterou očekává od starosty obce odpověď v zákonem dané lhůtě.
2. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
3. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.

Zápis byl vyhotoven 4. listopadu 2022
Zapisovatel: Jan Svoboda
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Ověřovatelé

Starosta:

Tomáš Fák

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

Jan Kadlec

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

Pavel Matyš

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