Zápis č. 6/2020 a usnesení č. 35/2020, 36/2020, 37/2020,
38/2020, 39/2020 a č. 40/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 11. prosince 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 2. prosince 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.
10.

Zahájení
Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.11.2020
Projednání provozování místní knihovny
Projednání možnosti rozšíření dopravní obslužnosti MHD
Projednání poskytnutí daru neziskovým organizací
Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Ostatní, diskuse
Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí navržený program.
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Stanislava Starého a pana Vladimíra Bílého, zapisovatelem
pana Jana Svobodu.
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4. Kontrola zápisu č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.11.2020
Předsedající vyzval ke vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu. Tento zápis byl po
sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce dne 24. listopadu 2020. Ze strany zastupitelů
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

5. Projednání provozování místní knihovny
Předsedající seznámil zastupitelstvo s využíváním obecní knihovny v průběhu letošního roku.
Vzhledem k frekvenci zápůjček knih občanů z Radimovic u Tábora navrhlo zastupititelstvo ukončení
provozu obecní knihovny v Radimovicích u Tábora ke dni 31. prosince 2020.
Návrh usnesení č. 35/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje ukončení provozu obecní knihovny v Radimovicích
u Tábora ke dni 31.12.2020
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno.

6. Projednání možnosti rozšíření dopravní obslužnosti MHD
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem rozšíření dopravní obslužnosti MHD ve spolupráci
s okolními obcemi, konkrétně jde o možnost rozšíření o autobusový spoj okolo 13:00 hodiny
v pracovních dnech, který doposud jezdil do obce Košín.
Návrh usnesení č. 36/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora pověřuje starostu obce Radimovice u Tábora k dalším
krokům včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu
MHD na rok 2021 se společností SMOOT včetně uvedeného dopravnímu spojení.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno.
7. Projednání poskytnutí daru neziskovým organizacím
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. 37/2020:
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.
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Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno.
8. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Radimovice u Tábora pro rok 2021, byly projednány
návrhy na úpravu výdajové části rozpočtu (příloha č. 2).

Návrh usnesení č. 38/2020:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 v paragrafovém členění
s příjmy 734.900,- Kč a výdaji ve výši 1.369.529,- Kč jako schodkový a bude kryt zapojením výsledku
hospodaření ve výši 634.629,-.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno.

9. Ostatní, diskuse
Pozemkové úpravy
Předsedající seznámil zastupitele s aktuálními informacemi k řešení pozemkovým úpravám, dále
předložil aktualizovaný návrh Plánu společných zařízení KoPÚ Radimovice u Tábora.
Návrh usnesení č. 39/2020:
Zastupitelstvo Obce Radimovice u Tábora souhlasí s vedením cesty LC 5 v trase parcely KN 376/1.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 40/2020:
Zastupitelstvo Obce Radimovice u Tábora schvaluje aktualizovaný návrh Plánu společných zařízení
KoPÚ Radimovice u Tábora.
Výsledek: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno.

Informace o situaci na pozemku p. č. 376/5 k. ú. Radimovice u Tábora
Předsedající seznámil zastupitele s obsahem dosavadní korespondence ve věci Žádosti o sjednání
nápravy na pozemku p. č. 376/5 k.ú. Radimovice u Tábora. Vzhledem k umístěným stavbám na tomto
pozemku, který je ve vlastnictví obce, souhlasili všichni přítomní zastupitelé s postoupením této
záležitosti stavebnímu úřadu k dalšímu šetření.
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10. Závěr
Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Úpravy výdajové části rozpočtu
Zápis byl vyhotoven 14. prosinec 2020.

Zapisovatel: Jan Svoboda

Ověřovatelé:

Starosta:

Stanislav Starý ……………………………….. dne ..............................
Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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