Zápis č. 4/2021 a usnesení č. 17/2021, 18/2021 a č. 19/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 16. listopadu 2021, 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 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 7. listopadu 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.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.9.2021
Jmenování inventarizační komise
Informování o výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce za 1-9. 2021
Projednání návrhu vyhlášky o likvidaci odpadů v souvislosti se změnou zákona o odpadech
Schválení žádostí o dotace
Projednání zadání projektové činnosti na vodovod
Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2022
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 Vladimíra Bílého, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.9.2021
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 11. října 2021. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

5. Jmenování inventarizační komise
Předsedající jmenoval předsedou inventarizační komise pana Tomáše Fáka, členy inventarizační
komise pana Stanislava Starého a pana Vladimíra Bílého.

6. Informování o výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce za 1-9. 2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce, které proběhlo
dne 25.10.2021 s výsledkem bez výhrad.
7. Projednání návrhu vyhlášky o likvidaci odpadů v souvislosti se změnou zákona o odpadech
Předsedající otevřel diskusi k nutné úpravě obecně závazné vyhlášky obce Radimovice u Tábora č.
1/2015 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 v souvislosti se změnou zákona o odpadech. Finální návrh
bude schvalován na příštím zastupitelstvu, zejména z důvodu nevyjasněných částí vzoru Obecně
závazné vyhlášky, která je v souladu se změnou zákona o odpadech. Předsedající dále seznámil
Zastupitelstvo se zněním dodatku č. 19 ke Smlouvě ze dne 1.9.1995 o poskytnutí služeb v oblasti
nakládání s odpady a dodatku č. 10 ke Smlouvě ze dne 12.3.2012 o poskytnutí služeb v oblasti
nakládání s odpady (separované odpady).

8. Schválení návrhů žádostí o dotace
Předsedající seznámil zastupitelstvo s plánovaným obsahem Žádosti o dotaci POV 2022 na realizaci
čtvrté etapy rekonstrukce objektu č.p. 18 v Radimovicích u Tábora. Hlavním záměrem dotace bude
instalace tepelného čerpadla a oprava přilehlého technického zázemí.

9. Projednání zadání projektové činnosti na vodovod
Předsedající seznámil Zastupitelstvo s návrhem veřejné zakázky na vypracování sloučené projektové
dokumentace ve stupni DUSP, DPS, výkazu výměr a inženýrské činnosti v rámci akce “Napojení na
vodovodní síť pro obce Radimovice u Tábora, Nasavrky a Košín”. Zastupitelstvo se shodlo na potřebě
doplnění informací, zejména k pravidlům uvažované spolupráce mezi obcemi Radimovice u Tábora,
Nasavrky a Košín, dále k možnostem financování celé akce.
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10. Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Předsedající otevřel diskusi k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, zastupitelé se vyjádřili k jednotlivým
položkám. Z jejich komentářů bude zpracován návrh rozpočtu obce na rok 2022.

11. Ostatní, diskuse
Zimní údržba
Předsedající informoval zastupitele o uzavření smlouvy na zimní údržbu v zimní sezóně 2021/2022 se
společností Strojní stanice Radkov s.r.o., IČO 28090748.

Žádost o finanční dar
Předsedající seznámil Zastupitelstvo s žádostí Základní školy a mateřské školy a poskytovatele
sociálních služeb, KAŇKA, o.p.s. o finanční dar. Žádné další žádosti obec v letošním roce doposud
neobdržela.
Návrh usnesení č. 17/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole a
mateřské škole a poskytovateli sociálních služeb, KAŇKA, o.p.s. ve výši 2.000 Kč.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno.

Oprava cesty na parcele parc. č. 376/1, katastrální území Radimovice u Tábora
Předsedající seznámil zastupitelstvo se situací na cestě na parcele parc. č. 376/1, katastrální území
Radimovice u Tábora. Upozornil na potřebu provedení opravy, dále informoval o výsledku jednání
s případným zhotovitelem opravy. Odhadovaná cena za realizaci opravy činní 70.000 Kč.
Návrh usnesení č. 18/2021:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy cesty na parcele parc. č. 376/1, katastrální území
Radimovice u Tábora dle předložené specifikace.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

Návrhy pro tvorbu střednědobého výhledu
Předsedající otevřel diskusi k návrhům pro tvorbu střednědobého výhledu v rámci Místního programu
obnovy vesnice Radimovice u Tábora na období roků 2022 – 2025. Z návrhů zastupitelů vzejde finální
verze uvedeného dokumentu.
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Rozpočtové opatření č. 5/2020
Předsedající seznámil zastupitelstvo s detaily návrhu rozpočtového opatření č. 5/2021.
Návrh usnesení č. 19/2021:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 ze dne
14.11.2021.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno.

Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

12. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:50 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021
Zápis byl vyhotoven 25. listopadu 2021.

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé:

Starosta:

Tomáš Fák

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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

4

