Zápis č. 5/2020 a usnesení č. 33/2020 a č. 34/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 13. listopadu 2020, 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 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 4. listopadu 2020. 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.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.10.2020
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Schválení úprav dopravního značení v obci
Jmenování inventarizační a likvidační komise
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Arnošta Tabáška a pana Tomáše Fáka, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.10.2020
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 19. října 2020. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

5. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu obce na rok 2021, v následné diskusi byly
vysvětleny všechny dotazy k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu. Zastupitelé odsouhlasili návrh
rozpočtu obce na rok 2021, v tomto znění bude zveřejněn na úřední desce obce.

6. Schválení úprav dopravního značení v obci
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem úprav dopravního značení. Tyto úpravy vycházejí
z připomínek zastupitelů ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.10.2020, na kterém byl původní
návrh projednáván.
Návrh usnesení č. 33/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje úpravy dopravního značení v obci Radimovice u
Tábora dle předloženého návrhu (příloha 2).
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno.
7. Jmenování inventarizační a likvidační komise
Předsedající jmenoval předsedou inventarizační komise pana Tomáše Fáka, členy inventarizační
komise pana Jana Svobodu a pana Arnošta Tabáška. Dále jmenoval předsedou likvidační komise pana
Tomáše Fáka, členy likvidační komise pana Jana Svobodu a pana Arnošta Tabáška.

8. Ostatní, diskuse
Zdroj pitné vody č.p 14
Zasedání zastupitelstva se účastnili pan Jaroslav Uhýrek a paní Věra Voštová, kteří se na začátku diskuse
přihlásili o slovo, ve kterém informovali zastupitele o ztrátě vody ve své soukromé studni a požádali
zastupitele o názor, jak situaci nejlépe vyřešit. Zastupitelé vyhodnotili jako nejlepší řešení dvě varianty
vrtu, o jejich případné realizaci bude dále vedeno jednání.
Zimní údržba
Předsedající informoval přítomné o uzavření smlouvy na zimní údržbu v zimní sezóně 2020/2021 se
společností Strojní stanicí Radkov s.r.o., IČO 28090748.
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II. etapa rekonstrukce
Předsedající informoval o postupu prací prováděných v rámci II. etapy rekonstrukce č.p. 18,
Radimovice u Tábora a nutnosti realizace prací, které nejsou součástí této II. Etapy a tudíž se na ně
nevztahuje možnost čerpání dotace (rozvody vody, rozvody odpadů, injektáž obvodového zdiva),
z tohoto důvodu předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 ze dne 10. 10. 2020.
Návrh usnesení č. 34/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 ze dne 10.
11. 2020 (příloha 3).
Výsledek: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 34/2020 bylo schváleno.

Informace o situaci na pozemku p. č. 376/5 k. ú. Radimovice u Tábora
Předsedající seznámil přítomné se zněním reakce paní Ivany Hniličkové a pana Jindřicha Vavříka na
výzvu ke sjednání nápravy ze dne 14.9.2020. Zastupitelé se shodli na potřebě získání právního názoru
k situaci, která na uvedeném pozemku vznikla. Na základě tohoto názoru budou zvoleny další kroky
zastupitelstva v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 38, odstavce 1, 2 a 6.
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 úprav dopravního značení v obci Radimovice u Tábora
3) Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zápis byl vyhotoven 20. listopadu 2020

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé:

Tomáš Fák

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

Arnošt Tabášek ………………………………… dne ..............................

Starosta:

Pavel Matyš

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