Zápis č.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 15. srpna 2019, od 19:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
ve 19:05 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 6. 7. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková, Jindřich Vavřík
Nepřítomni: Jana Valová
Předsedající úvodem schůze seznámil přítomné zastupitele a hosty z řad veřejnosti, že převzal
rezignaci na mandát zastupitele od p. Jiřího Samce, p. Zdeňka Vavříka, pí. Marie Kořené a
bezprostředně před zahájením schůze také od p. Jindřicha Vavříka a sl. Jany Valové.
Rezignaci tak podali všichni náhradníci na mandát obecního zastupitele SNK Radimovice u Tábora
2018 a počet zastupitelů klesl pod pět, což je minimum dané zákonem č.128/2000 Sb., O obcích, což
bude v praxi znamenat vyhlášení nových voleb.

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.
Vzhledem k malému počtu zastupitelů není možné o bodech programu hlasovat a bude tedy pouze
informativní.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 10.7. 2019
5. Informace o chodu obce po rezignaci 3 členů zastupitelstva
6. Ostatní, diskuse
7. Závěr

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl. Hanu
Štěpánkovou.
4. Kontrola zápisu č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva dne 10. 7. 2019
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl zveřejněn na webových stránkách obce 22. 7. 2019.
Připomínky nebyly vzneseny.

1

5. Informace o chodu po rezignaci tří členů zastupitelstva
a. Informace o vybudování kanceláře obecního úřadu
Kancelář v budově obecního úřadu byla za minimální náklady zařízena novým
kancelářským nábytkem.
b. Jednání ohledně územního plánu
Dne 7. 8. 2019 proběhlo projednávání územního plánu na úrovni úřadů v Táboře. Ve
stávající podobě byly výhrady pouze k plánované stavební parcele na p.č.72/2, kde by
úřad nepovolil stavbu, která by svou podobou narušovala charakter vjezdu do obce.
Zhotovitel se pozastavoval nad výrazným snížením plánované výstavby v obci. Uvedl
také, že vzhledem k tomu, že v obci probíhá plánování nového územního plánu
společně s pozemkovými úpravami, bude potřeba tyto dvě akce dodatečně sladit, což
bude pro obec znamenat další finanční prostředky navíc.
c. Úpravy obecního majetku
Proběhla spontánní brigáda, během které byly ostříhány túje, vyklizena kolna po
bývalém pronajímateli obecního bytu a vyčištěna přilehlá zahrada.
d. Výběrové řízení k rekonstrukci budovy školy
Současně proběhla dvě výběrová řízení na plánovanou rekonstrukci budovy školy a to
na výměnu oken a na snížení a zateplení stropů bývalého bytu.
Poptány byly tři různé stavební firmy. Po doručení nabídek byla na základě nejnižší
cenové nabídky vybrána firma PNL, s.r.o. a to v obou výběrových řízeních.
Rekonstrukce bude probíhat na podzim. Předsedající požádal o zprůjezdnění
komunikace okolo budovy obecního úřadu a přilehlé zahrady.
e. Dohoda s obcí Nasavrky
V souladu s usnesením č.6/2019 byla podepsána dohoda s obcí Nasavrky o změně
hranic katastrálního území.
f.

Přezkum hospodaření
Dne 18. 9. 2019 proběhne dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2019.

g. Lesní hospodářství
Zbývající část lesního porostu náležejícího obci je napadena kůrovcem a to do té
míry, že bude nutné stromy pokácet. V rozpočtu obce v tuto chvíli na takovou akci
nejsou finanční prostředky a zastupitelstvo nemá pravomoc rozpočet navýšit. Proto
obecní úřad zvažuje nabídnout stromy k pokácení zájemci o dřevo.
h. Zaměření pozemků
Proběhlo zaměření pozemků v souvislosti s revizí operátu obce.
i.

Srážecí stanice fosforu
Obec definitivně přišla o možnost prodat městu Tábor pozemek pro výstavbu srážecí
stanice fosforu, kterou město zamýšlelo postavit pod hrází Košínské nádrže. Ta
nakonec bude stát ve Stoklasné Lhotě. Kdyby obec Radimovice u Tábora byla
pozemek prodala, mohla za nejvyšší nabídku získat 281 000 Kč. Za zaměření,
vyčlenění pozemku jako samostatné parcely a právní poradenství bylo z rozpočtu
obce vydáno 18 000 Kč.
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j.

Směrnice BOZP
Obec nemá požární směrnice ani směrnice BOZP, ale v současné době nejsou
v rozpočtu schváleny finance na jejich odborné zpracování.

Předsedající uvedl, že byly na obecní úřad doručeny nabídky tří firem, které by mohly realizovat
plánovanou rekonstrukci. Bohužel není v pravomoci zastupitelstva v jeho současné podobě
zhotovitele vybrat.

Předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:32.

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 19.srpna 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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