Zápis č. 2/2021 a usnesení č. 07/2021, č. 08/2021,
č. 09/2021, č. 10/2021, č. 11/2021, č. 12/2021, č. 13/2021 a č. 14/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 20. června 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 10. června 2021. 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, Arnošt Tabášek, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Stanislav Starý, Tomáš Fák
Omluveni: 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.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.3.2021
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD
na rok 2021
8. Ostatní, diskuse
9. Závěr
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Vladimíra Bílého a pana Tomáše Fáka, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.3.2021
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 22. dubna 2021. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Předsedající seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem za rok 2020. Návrh závěrečného účtu byl
vyvěšen na úřední desce od 3.6.2021.
Návrh usnesení č. 07/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 se souhlasem
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 07/2021 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem účetní závěrky za rok 2020.
Návrh usnesení č. 08/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za rok
2020 sestavenou k 31.12.2021.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 08/2021 bylo schváleno.
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu
MHD na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování
prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2021, dále navrh hlasování o jejím schválení.
Návrh usnesení č. 09/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování
prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2021 v předloženém znění.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 09/2021 bylo schváleno.
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8. Ostatní, diskuse
Informace o dotacích
Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem schválení žádostí o dotace POV, kdy žádost o dotaci na
III. etapu rekonstrukce č.p. 18 byla schválena, žádost o dotaci na rekonstrukci objektu váhy schválena
nebyla z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků poskytovatele. Vzhledem k rozsahu
plánovaných prací na rekonstrukci váhy se shodli zastupitelé na postupné realizaci rekonstrukce ze
zdrojů obce i bez schválené dotace POV.
Veřejné osvětlení
Předsedající seznámil zastupitele s technickým problémem, díky kterému nebylo několik dnů funkční
veřejné osvětlení v obci. I díky tomu byla otevřena diskuse o variantách úpravy času, ve kterém bude
veřejné osvětlení v provozu. Prozatím zůstane veřejné osvětlení v provozu po celou noc.
Stavební uzávěra
Předsedající informoval zastupitele o možnostech úpravy veřejné vyhlášky o stavební uzávěře, a to i
s ohledem na plánované dokončení územního plánu, dále upřesnil její původní účel. Po diskusi
zastupitelů navrhl zrušení veřejné vyhlášky o stavební uzávěře.
Návrh usnesení č. 10/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení veřejné vyhlášky o stavební uzávěře ze dne 25.9.2017, a to ke dni
20.6.2021.
Výsledek: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno.
Vodovod, aktuální informace
Předsedající informoval zastupitele o průběhu jednání, která souvisí s případnou realizací vodovodu
v obci. Konkrétně informoval o souhlasném stanovisku obce Chotoviny, dále o orientačních cenách za
realizaci projektové dokumentace, v současné době se hledá projektant pro ocenění projektu.
Schody
Předsedající informoval zastupitele o konání místního šetření se stavebním úřadem týkajícího se
dodatečného stavebního povolení schodiště u č. p. 7.
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2021
Předsedající seznámil zastupitele s detaily návrhu rozpočtového opatření č. 3/2021, které předložil ke
schválení.
Návrh usnesení č. 11/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno.
Komplexní pozemkové úpravy
Předsedající seznámil zastupitele s aktuálním stavem jednání s vlastníky pozemků v rámci komplexních
pozemkových úprav. Dále představil další možné řešení, a to vyjmutí části pozemků z těchto úprav.
Návrh usnesení č. 12/2021:
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby pozemky označené jako KN 195/2, 204, 205, 211, 212, 215, 216, 217,
219, 221, 222, 225/1 a 225/2, všechny v k.ú. Radimovice u Tábora, byly vyjmuty z obvodu parcel
řešených dle §2 zákona 139/2002 sb. v platném znění, a byly vedeny jako parcely neřešené dle §2
zákona 139/2002 sb. v platném znění.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno.
Záměr prodeje části pozemku č. parc. 376/5
Předsedající seznámil zastupitele s korespondencí právního zástupce JUDr. Dvořáka, která se týkala
prodeje časti pozemku č. parc. 376/5, k.ú. Radimovice u Tábora. Na základě uvedených skutečností se
zastupitelstvo shodlo na tom, že uvedený pozemek prodávat nebude.
Návrh usnesení č. 13/2021:
Zastupitelstvo obce rozhodlo zrušit záměr prodeje části pozemku č. parc. 376/5, k. ú. Radimovice u
Tábora, který byl zveřejněn na úřední desce obce Radimovice u Tábora v období od 3.6.2021.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno.
Dotace na zvýšení bezpečnosti chodců v obci
Předsedající informoval zastupitelstvo o možnosti čerpání dotace na plánovanou realizaci úpravy
dopravního značení, vzhledem k min. částce akce by bylo možné rozšířit realizaci o retardéry.
Zastupitelé souhlasí s variantou s retardéry v případě čerpání dotace. V opačném případě by byla
realizována pouze úprava dopravního značení.
Návrh usnesení č. 14/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci varianty úpravy dopravního značení včetně umístění dvou
retardérů v případě schválené dotace.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno.
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9. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021
Zápis byl vyhotoven 28. června 2021.
Zapisovatel: Jan Svoboda
Ověřovatelé:

Starosta:

Vladimír Bílý

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

Tomáš Fák

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

Pavel Matyš

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