Obec Radimovice u Tábora
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora

Zápis č.1/2019 a usnesení č.1/2019 – 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 20. ledna 2019, 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 p. 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 20. prosince 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je všech sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále byli zasedání přítomni: ing. Tomáš Fák, p. Jiří Matyš, p. Jindřich Vavřík, pí. Jitka Kratochvílová, p.
Lukáš Kratochvíl, pí. Romana Matyšová, p. Jakub Hála a p. 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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 9 ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 12. 2018
5. Přístupová komunikace k pozemkům manželů Fákových
6. Žádost o vydání rozhodnutí o udělení výjimky na stavební uzávěru pro výstavbu rodinného domu
7. Žádost o souhlas s připojením nemovitosti manželů Fákových na veřejnou kanalizační síť
8. Ostatní, diskuse
9. Závěr
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Návrh usnesení č.1/2019:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje program zasedání v rozsahu zveřejněného
oznámení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl.
Hanu Štěpánkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.2/2019:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a pana Jana
Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu Štěpánkovou.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola zápisu č. 9 ze zasedání dne 28.12.2018
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce 3.1.2019.
Nikdo nevznesl připomínku.

5. Přístupová komunikace k pozemkům manželů Fákových
Na základě předchozí domluvy obecního zastupitelstva byl předsedajícím vypracován návrh dohody
s manžely Fákovými. Svůj návrh řešení v reakci na předem zaslanou dohodu poslali i členové Sdružení
nezávislých kandidátů Radimovice u Tábora 2018 prostřednictvím datové schránky ing. Hniličky.
Součástí byl i návrh usnesení, podle kterého by měla být uzavřena smlouva o věcném břemeni.
K hlasování o těchto návrzích usnesení však nakonec nedošlo, protože předsedající upozornil
zastupitelstvo, že celou věc ještě konzultoval s právním oddělením MěÚ v Táboře, konkrétně s
JUDr. Zadražilovou, která se v celé věci vyjádřila následně:
„Je zřejmé, že na pozemku se nachází veřejná účelová komunikace ve smyslu § 7 zákona č. 13/1997
Sb., o poz. komunikacích ve vlastnictví obce.
Účelová komunikace je veřejně přístupná a přináší tak pro jeho vlastníka omezení ve formě veřejného
užívání ve smyslu § 19 téhož zákona - to ve zkratce znamená, že užívání komunikace je bezplatné,
vlastník nemůže nikomu bránit v užívání veřejné účelové komunikace a ani za její užívání chtít
jakoukoliv náhradu.
Účelová komunikace je ve vlastnictví majitele pozemku. Výkladem se dovozuje, že o účelovou
komunikaci se stará ten, kdo ji užívá.“
Na základě tohoto objasnění odstoupili zastupitelé od uzavření jakéhokoli smluvního vztahu s manžely
Fákovými souvisejícího s přístupovou komunikací k pozemkům manželů Fákových.
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6. Žádost o vydání rozhodnutí o udělení výjimky na stavební uzávěru pro výstavbu rodinného
domu
Žádost manželů Fákových o udělení výjimky ze stavební uzávěry byla projednávána už na minulých
zasedáních, kdy se zastupitelé shodli, že pokud se vyřeší otázka přístupové komunikace, je možné
hlasovat o tomto bodu. Nikdo nevznesl v tomto bodě připomínku.
Návrh usnesení č.3/2019:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro
manžele Fákovi a to v rozsahu předložené dokumentace dodané se žádostí o udělení výjimky
(výkres č. C02, C.03, situace celková, situace koordinační z 07/2017 zodpovědného projektanta Ing.
Jaroslava Kroupy)
Výsledek hlasování: Pro:7 . Proti:0 . Zdrželi se:0
Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno.

7. Žádost o souhlas s připojením nemovitosti manželů Fákových na veřejnou kanalizační síť
Žádost manželů Fákových o souhlas s připojením jejich nemovitosti na veřejnou kanalizační síť byla
projednávána už na minulých zasedáních, kdy se zastupitelé shodli, že pokud se vyřeší otázka
přístupové komunikace a výjimky ze stavební uzávěry, je možné hlasovat o tomto bodu. Nikdo nevznesl
v tomto bodě připomínku.
Návrh usnesení č.4/2019:
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora souhlasí s připojením nově zamýšlené nemovitosti
manželů Fákových na veřejnou kanalizační síť s podmínkou uzavření dohody, ve které budou
stanoveny podmínky souhlasu.
Výsledek hlasování: Pro: 7. Proti:0. Zdrželi se:0.
Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno.

8. Ostatní
a. Informace o podání žádosti na SMOOT a Comett Plus o zrušení autobusového spojení linky 21
z Košína do Radimovic u Tábora v 18:37.
b. Informace o zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení
a povolení nakládání s vodami „Vrtaná studna, vodovod a kabel NN na pozemku parc. č. st. 11
v k.ú. Radimovice u Tábora“
c. Informace o rozhodnutí Městského úřadu Tábor, odboru dopravy a Policie ČR o umístění
dopravního zrcadla. Zrcadlo bude umístěno v zatáčce u č.p.4 pro větší přehlednost.
d. Informace k upozornění p. Hály z minulého zasedání ve věci nepřehledného úseku komunikace
směrem na Radkov z důvodu náletů. Po zasedání byla zaslána žádost na Obecní úřad Radkov,
v jehož katastru se předmětný úsek komunikace nachází, ve věci odstranění tohoto náletu.
V odpovědi bylo přislíbeno odstranění náletového porostu do konce vegetačního klidu.
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e. Informace k těžbě dřeva napadeného kůrovcem v obecním lese: Rozsah těžby byl konzultován
s lesním hospodářem p. Farou. Na základě poptávky se podařilo dohodnout provedení těžby
s p. Žirovnickým pracovním strojem Harvestor s tím, že mu bude vytěžené dřevo odprodáno za
tržní cenu(kulatina 700-900Kč/m3, KPZ 450-520Kč/m3). V ceně těžby (370Kč/m3 + DPH) je
zahrnuto vyvezení dřeva z lesa i náklad na úklid klestu. Závěrem roku bylo odprodáno
společnosti Pila Pasák 28 m3 dřeva z předchozí těžby za cenu 19 546 Kč.
f.

Na obecní úřad přišlo oznámení o obnově katastrálního operátu uvnitř obce, o konkrétních
krocích budou informováni jednotliví vlastníci nemovitostí samostatně.

g. Kontaktní osobou pro tvorbu nového územního plánu obce zůstává po dohodě zastupitelů
nadále ing. Frejlach.
V rámci diskuse se přihlásil p. Jakub Hála, který upozornil na nedostatečný posyp komunikace v obci.
Předsedající přislíbil zajištění posypu štěrkem za vhodných klimatických podmínek.
Dále se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání
zastupitelstva v 18:46

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 22. ledna 2019

Zapisovatel:

Bc. Hana Štěpánková ………………………………… dne ……………………………

Ověřovatelé

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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

Starosta:
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Příloha č.1
Prezenční listina zasedání zastupitelstva
Radimovice u Tábora ze dne 20.1.2019

p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. František Frejlach

…………………………………………………………..

p. Jaroslav Hála

………………………………………………………….

Ing. Lubomír Hnilička

……………………………………………………………

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

p. Jan Svoboda

………………………………………………………….

Bc. Hana Štěpánková

…………………………………………………………..
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