Zápis č. 5/2022 a usnesení č. 17/2022, č. 18/2022, č. 19/2022 a č. 20/2022 ze zasedání
Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 26. června 2022,
od 18:30 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
18:30 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 17. června 2022. Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce
Radimovice u Tábora.
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: Arnošt Tabášek, Pavel Matyš, Tomáš Fák, Vladimír Bílý, Stanislav Starý, Jan Svoboda
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.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.5.2022
Vyhodnocení a schválení zhotovitele z VŘ části oprav v č.p. 18 IV. etapa
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
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3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Vladimíra Bílého a pana Tomáše Fáka, zapisovatelem pana
Jana Svobodu.
4. Kontrola zápisu č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.5.2022
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 3. června 2022. Ze strany zastupitelů bylo
upozorněno na nesrovnalost v bodě č. 1, kdy je v textu uvedeno šest přítomných zastupitelů. Vzhledem
k prezenční listině a se jedná pouze o administrativní chybu. Jiné připomínky vzneseny nebyly.
5. Vyhodnocení a schválení zhotovitele z VŘ části oprav v č.p. 18 IV. etapa
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zaslanými nabídkami na realizaci oprav technického
zázemí – Radimovice u Tábora č.p. 18. Zastupitelé předložené nabídky vyhodnotili, jako vítězná byla
vybrána nabídka od společnosti PNL, s.r.o., IČO 03966984.
Návrh usnesení č. 17/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje jako zhotovitele zakázky “ Oprava technického
zázemí – Radimovice u Tábora č.p. 18” společnost PNL, s.r.o., IČO 03966984 na základě nejnižší 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. 17/2022 bylo schváleno.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022
Předsedající seznámil zastupitele s detaily rozpočtového opatření č. 3/2022, které předložil ke
schválení.
Návrh usnesení č. 18/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.
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7. Ostatní, diskuse
Přímé zadání nákupu dodávky a montáže v rámci rekonstrukce č.p.18
Předsedající seznámil zastupitelstvo s problematikou nedostatku tepelných čerpadel na trhu a nastínil
možnost nákupu přímým zadáním u dodavatele, který potřebné tepelné čerpadlo má k dispozici. Tento
nákup lze realizovat schválením zastupitelstvem a pověřením starosty k uzavření smlouvy nebo
objednávky.
Návrh usnesení č. 19/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje a pověřuje starostu k nákupu tepelného čerpadla
v souvislosti s rekonstrukcí objektu č.p.18 IV. etapa v souladu se směrnicí k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č.2/2020 čl.4 bod 1 obce Radimovice u Tábora.
.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.
Brigáda a sousedské posezení
Zastupitelé se shodli na termínu obecní brigády na sobotu 16. července 2022, po ukončení brigády
proběhne sousedské posezení u školy.
Projednání podmínek realizace záměru prodeje dle usnesení zastupitelstva ze dne 29.5.2022 č.
11/2022
Předsedající informoval zastupitele, že na záměr prodeje části pozemku p.č. 376/5, ostatní plocha, a
části pozemku p.č. 366/1, ostatní plocha, připlocených k pozemku p.č. 331/4, zahrada, vše v
katastrálním území Radimovice u Tábora, obdržel obecní úřad pouze jednu žádost o odkup části
pozemku od paní Hniličkové.
Následně otevřel diskuzi k podmínkám prodeje. Z diskuse vzešel návrh na stejných podmínkách
prodeje, jako v případě prodeje pozemků schválených usneseními č. 12/2022 a č. 13/2022 s doplněním
podmínky, která vychází ze současného špatného technického stavu oplocení.
Návrh usnesení č. 20/2022:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje podmínky prodeje části pozemku p.č. 376/5,
ostatní plocha, a části pozemku p.č. 366/1, ostatní plocha, připlocených k pozemku p.č. 331/4, zahrada,
vše v katastrálním území Radimovice u Tábora takto:
-

Zaměření části pozemku bude za přítomnosti min. jednoho člena zastupitelstva obce
Radimovice u Tábora
Náklady na zaměření oddělené části pozemku a náklady spojené s přípravou návrhu kupní
smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí půjdou na vrub kupujícího
Návrh kupní smlouvy připraví strana kupující
Kupní cena za 1 m2 je 75 Kč
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-

Strana kupující nebude v případě sesunutí podezdívky plotu z důvodu jejího technického stavu
požadovat náhradu škody po Obci Radimovice u Tábora, ani po zhotoviteli stavby vodovodu.

Výsledek: pro 4, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.
Schůze vodovod
Předsedající informoval zastupitele o termínu další schůze s projektanty vodovdu, a to v termínu 29.
června 2022 od 9:00 hodin.
Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

8. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022
3) Příloha č. 3: Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Radimovice u Tábora č. 1/2022 o místním
poplatku z pobytu

Zápis byl vyhotoven 27. června 2022.
Zapisovatel:

Jan Svoboda

Ověřovatelé:

Tomáš Fák

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

Stanislav Starý

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

Pavel Matyš

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

Starosta:
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