Zápis č.3/2020 a usnesení č. 26/2020, č. 27/2020, č. 28/2020 a č. 29/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 7. srpna 2020, od 19:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 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 30. července 2020. 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.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2020
Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020
Schválení ocenění obecní studny na parc. č. 41
II. etapa rekonstrukce objektu č. p. 18
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Tomáše Fáka a pana Arnošta Tabáška, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.

1

4. Kontrola zápisu č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2020
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 22. června 2020. Ze strany zastupitelů
byla vznesena připomínka na chybný datum zveřejnění oznámení o zasedání zastupitelstva obce
Radimovice u Tábora. Datum 24. března 2020 byl uveden v zápise č. 2/2020, bod 1., administrativní
chybou. Správné datum zveřejnění je 6. června 2020.

5. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020

Předsedající seznámil zastupitelstvo s detaily návrhu rozpočtového opatření č. 1/2020 ze dne 29.
července 2020.
Návrh usnesení č. 26/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočtové opaření č. 1/2020 viz. Příloha č. 2.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.

6. Schválení ocenění obecní studny na parc. č. 41
Předsedající seznámil zastupitelstvo se situací na pozemku parc. č. 41, katastrální území Radimovice u
Tábora, a na něm stojící stavbě (technologický objekt čerpání vody). Dále seznámil zastupitele
s návrhem ocenění této stavby dle předloženého materiálu ve výši 61.381 Kč.
Návrh usnesení č. 27/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje ocenění stavby: technologický objekt čerpání vody
na parc. č. 41, katastrální území Radimovice u Tábora, za výše uvedenou cenu dle předloženého
materiálu ve výši 61.381 Kč.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno.

7. II. etapa rekonstrukce objektu č. p. 18
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zaslanými nabídkami na realizaci II. etapy rekonstrukce
objektu č. p. 18. Zastupitelé předložené nabídky vyhodnotili, jako vítězná byla vybrána nabídka od
společnosti PNL, s.r.o., IČO 03966984.
Návrh usnesení č. 28/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje jako zhotovitele zakázky “Rekonstrukce objektu č.
p. 18 v obci Radimovice u Tábora – II. etapa” společnost PNL, s.r.o., IČO 03966984 na základě nejnižší
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cenové nabídky. Zastupitelstvo obce pověřuje předsedajícího k podpisu smlouvy o dílo se společností
PNL, s.r.o., IČO 03966984.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno.

8. Ostatní, závěr
Váha a pozemek
Předsedající informoval zastupitele o upozornění Katastrálního úřadu v Táboře na chybnou formulaci
Kupní smlouvy o převodu nemovitosti, jejíž uzavření bylo schváleno Usnesením č. 21/2020. Na základě
tohoto upozornění je potřeba upravit tuto Kupní smlouvu o převodu nemovitosti.
Návrh usnesení č. 29/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitosti
pozemku parc. č. 31 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p.
v katastrálním území Radimovice u Tábora, za kupní cenu 1 Kč, přičemž cena pozemku činí 0,50 Kč a
cena stavby činní 0,50 Kč. Výše uvedené ceny jsou bez DPH.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno.
Injektáž zdiva v budově č. p. 18
Předsedající informoval zastupitelstvo o upozornění stavebních firem, které v rámci zpracovávání
cenových nabídek do výběrového řízení na II. etapu rekonstrukce objektu č. p. 18 doporučili provedení
nové izolace objektu. Vzhledem k technické náročnosti a ceně možných variant byla doporučena
injektáž zdiva. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
Revize obecního operátu
Předsedající informoval zastupitele o průběhu zpracování revize obecního operátu.
Volby do zastupitelstev krajů
Předsedající seznámil zastupitele se základními informacemi týkajících se voleb do zastupitelstev krajů,
které se uskuteční ve dnech 2. – 3. října 2020.
Odpady
V rámci diskuse vnikla debata nad aktuálním nastavením pravidel pro likvidaci odpadu. Zastupitelé se
shodli na potřebě revize těchto pravidel. Předsedající požádal zastupitele o promyšlení případných
úprav s tím, že diskuse na toto téma bude pokračovat na následném zasedání zastupitelstva.
Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zápis byl vyhotoven 12. srpna 2020

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé

Starosta:

Arnošt Tabášek ……………………………….. dne ..............................
Tomáš Fák

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

Pavel Matyš

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