Zápis č.8/2019 a usnesení č.20/2019 – č.21/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 1. listopadu 2019, od 18:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 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 24. 10. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva (z celkového počtu všech čtyř členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Vladimír Bílý, Pavel Matyš, Jan Svoboda, Hana Štěpánková

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. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 10. 2019
5. Projednání změny dotační smlouvy na rekonstrukci objektu č.p. 18
6. Informace o chodu obce
7. Ostatní, diskuse
8. 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. 7/2019 ze zasedání dne 4. 10. 2019
Předsedající vyzval ke vznesení případných námitek k zápisu ze zasedání dne 4. 10. 2019. Tento zápis
byl po sepsání a kontrole zveřejněn na úřední desce dne 21. 10. 2019.
Nebyly vzneseny žádné námitky.
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5. Projednání změny dotační smlouvy na rekonstrukci objektu č.p.18
Předsedající informoval zastupitele o nutnosti změny dotační smlouvy v souvislosti s rekonstrukcí
objektu č.p.18.
Charakter poskytované dotace je potřeba změnit z „neinvestiční“ na „investiční“. Podle požadavku
kraje je potřeba tuto změnu schválit obecním zastupitelstvem.

Návrh usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje změnu charakteru dotace v dotační smlouvě v souvislosti
s akcí „Rekonstrukce objektu č.p.18 v obci Radimovice u Tábora- I.ETAPA“ na dotaci
INVESTIČNÍ.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.20/2019 bylo schváleno

6. Informace o chodu obce
a. Pověřenec GDPR
Předsedající informoval, že smlouva s pověřencem GDPR, ing. Miroslavem Dlouhým
byla prodloužena.
b. Obnova vnitřního operátu
Předsedající předal informaci katastrálního úřadu o plánovaném jednání s pí. Alenou
Krejčovou o jejím pozemku v termínu 14.11.2019, na který částečně zasahuje obecní
komunikace.
c. Vyúčtování dotace
Dle informace Jihočeského kraje byla kladně vyúčtována dotace na nákup zahradní
techniky.
d. Ořez stromů
Předsedající uvedl, že společnost E.ON informovala o nutnosti ořezu dřevin v blízkosti
vzdušného vedení NN. Vzhledem k tomu, že se jedná i o dřeviny na obecním
pozemku, pověřuje zastupitelstvo předsedajícího prověřením možností, výškového
prořezu, případně zapůjčení plošiny.
e. Probíhající rekonstrukce
Předsedající informoval, že plánovaná vyměněna oken byla již zrealizovaná a v jižní
části budovy budou v následujícím týdnu probíhat zednické začišťovací práce.
Současně začne v této části probíhat snižování a zateplování stropů.
V souvislosti s rekonstrukcí proběhla 26. a 27. října brigáda na úklid prostorů
knihovny, úřadovny, sociálních zařízení a společenské místnosti obecního úřadu. Dále
proběhl úklid venkovních prostorů okolo budovy včetně odvozu shrabaného listí.

7. Ostatní, diskuse
a. Setkání seniorů v Dražicích
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Předsedající uvedl, že se avizované akce setkání seniorů v Dražicích pravděpodobně
nikdo z Radimovic nezúčastní.
b. Věznice Všechov
Předsedající informoval o e-mailu, který přišel na úřad a který se týká 4.aktualizace
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, kde je výstavba věznice zahrnuta.
Zastupitelstvo obce má svým usnesením vyjádřit nesouhlas s výstavbou takového
zařízení.
Návrh usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora na svém jednání dne 1.11.2019 projednalo návrh
veřejné vyhlášky 4. Aktualizace územního rozvoje JčK a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a informaci o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu.
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora nesouhlasí s vymezením rozvojových ploch
týkající se rozvoje území státu SPV1 Věznice Všechov - plocha pro výstavbu nové věznice.
Dotčené katastrální území: Balkova Lhota, Klokoty, Svrabov.
Výsledek: Pro: 4. Proti:0. Zdrželi se:0
Usnesení č.21/2019 bylo schváleno

V rámci diskuse se o slovo nikdo nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil zasedání
zastupitelstva v 18:32 hod..

Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven 3. listopadu 2019
Zapisovatel: Hana Štěpánková

Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

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

Vladimír Bílý

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

Pavel Matyš

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