Zápis č.2/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27. dubna 2015

Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:00

Přítomni:

Zdeněk Hejný, Jana Hnojnová, Mgr.Ida Taušlová,
Ing. Jaroslav Kutner, Zdeněk Hnojna, Ing.Ladislav Mládek

Omluveni:

MUDr. D. Pecháček, P.Mazanec, P.Kubr,

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Mládek, Ing. J.Kutner

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č. 2 a 3
3) Schválení obecně závazné vyhlášky
4) Schválení žádosti o pořízení změny ÚP č. 1
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
6) Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
7) Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2014
8) Schválení převzetí daru (pozemku)
9) Schválení odměn zastupitelů
10) Různé – vyřízení žádostí
- projekt na opravu hřiště
- zpracování aktualizace dokumentu Program obnovy venkova
11) Úkoly
12) Závěr

Ad 1) Zahájení zasedání provedla starostka obce, konstatovala, že přítomných je nadpoloviční
většina a tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Jmenovala ověřovatele zápisu a přednesla
návrh programu zasedání.
Usnesení č. 47: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem

Hlasování: pro:6 ,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č.47 – program jednání byl schválen

Ad 2) Starostka obce seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 2 a 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.2 a 3, viz.příloha zápisu

Ad 3) Starostka obce předložila návrh nové obecně závazné vyhlášky o odpadech
Usnesení č.48 : ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce
Hlasování:

pro: 6,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 48 bylo přijato

Ad4) Starostka obce navrhla v rámci změny ÚP č. 1 prověřit jednotlivé lokality a zapracovat některé
změny, a dále určit zastupitele pro spolupráci při pořizování změny
Usnesení č. 49 : ZO schvaluje dle §6 odst.5 stavebního zákona pořízení změny č.1 ÚP
Radimovice u Želče a v rámci této změny č.1 bude prověřeno
1.) lokality 1B, 4B a 5B
2.) bude začleněno rozšíření cyklostezky Větrovy –Radimovice
3.) bude začleněna možnost zemědělské výroby v části obce označené BZ.
Hlasování: pro: 6 ,

proti: 0,

zdržel se: 0

Usnesení č. 49 bylo přijato

Usnesení č.50: ZO určuje Ing. Mládka a starostku obce, aby dle stavebního zákona
spolupracovali s pořizovatelem při zpracování návrhu zadání změny č.1 ÚP Radimovic u
Želče, dle ustanovení § 47 odst.1 a 4 stavebního zákona a při vyhodnocení výsledků projednání
a zpracování návrhu a rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č.1 ÚP, dle
ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona
Hlasování:pro: 6 ,

proti: 0

Usnesení č. 50 bylo přijato

zdržel se: 0

Ad5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 a protokol o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Usnesení č. 51 : zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za rok 2014 a to bez výhrad.
Hlasování: pro: 6,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 51 bylo přijato

Ad 6) Starostka obce předložila k projednání návrh účetní závěrky obce za rok 2014
Usnesení č. 52 : zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Radimovice u Želče
za rok 2014
Hlasování: pro: 6 ,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 52 bylo přijato

Ad 7) Ředitelka MŠ předložila zastupitelstvu k projednání návrh účetní závěrky MŠ za rok 2014
Usnesení č. 53: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Radimovice u Želče za rok 2014
Hlasování: pro: 6 ,

proti: 0,

zdržel se:

0

Usnesení č. 53 bylo přijato.

Ad 8/Starostka obce navrhla schválení převzetí daru pozemku p. Čápa
Usnesení č.54 : ZO schvaluje převzetí daru pozemku parc.č. 510/21 o výměře 101m2 od p. Čápa
do vlastnictví obce. Obec uhradí náklady na vklad do KN.
Hlasování: pro: 5,

proti: 0,

zdržel se: 1

Usnesení č. 54 bylo přijato.

Ad 9/ Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem výše odměn zastupitelů dle nařízení vlády
č.52/2015
Usnesení : zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny zastupitelů s platností od 1.5.2015
v těchto výších:

starostka – 20.200,- Kč,
místostarosta - 13.100,- Kč,
předsedové komisí - 1000,- Kč
členové ZO - 470,-Kč
Hlasování: pro: 5 ,

proti: 0,

zdržel se: 1

Usnesení č. 55 bylo přijato

Ad 10/Různé
Ad 10a/ Žádost prodeje části pozemku parcelní číslo 680/16 v k.ú. Horky u Tábora za účelem stavby
RD.
Usnesení č.56: ZO schvaluje přijetí žádosti o koupi části pozemku č. 680/16
Hlasování: pro : 0

proti: 6

zdržel se: 0

Usnesení č. 56 nebylo přijato.

Ad 10b) Schválení přijmutí daru - pozemek p. číslo 869/5, výměra 45m2(autobusová zastávka
Vysílač)
Usnesení č.57: ZO schvaluje přijmutí daru pozemku parc.č. 869/5 o výměře 45m2 od
Jihočeského kraje do majetku obce Radimovice u Želče
Hlasování: pro 6

proti:

zdržel se: 0

Usnesení č.57 bylo přijato.

Ad 10 c) Starostka obce seznámila s projektem na opravu sportovního hřiště
Pan Mládek do příštího zastupitelstva předloží návrhy možných architektonických kanceláří,
které by zpracovaly studii na modernizaci místních sportovišť a přilehlých staveb a prostor.

Ad 10 d) I.Taušlová (Zdravá obec) informovala ostatní zastupitele o schůzce, kterou měla se
starostou města Tábora, panem Ing. Fišerem. Předmětem jejich schůzky byla možnost budoucí
spolupráce při realizaci cyklostezky z Větrov do Radimovic. Ing. Fišer byl v jednání vstřícný a
budoucí možné spolupráci vyslovil souhlas.

Ad 10 e) ZO ukládá starostce obce a p. Taušlové zpracovat návrh na změnu Programu obnovy
venkova. Jedná se o aktualizaci tohoto dokumentu. Je nutné zapracovat nové vize a k nim vedoucí
strategie, které vzešly z podnětů obyvatel obce vyplněním dotazníků. To jsou tyto: 1. Modernizace
sportovišť, 2. Rekonstrukce osvětlení obce, 3. Realizace cyklostezky z Větrov do Radimovic

Ad 10 f) p. Hnojna upozornil na nebezpečnost konstrukce na dětském pískovišti, P.Machoň slíbil
zajistit opravu.
Ad 11) Úkoly
- návštěva při životních jubileích - 30.5. paní Amentová - p. Hnojna, p. Hnojnová
- 16.5. Setkání s důchodci – 14.5. v 19.00 zastupitelé zajistí přípravu sálu
- Příprava na společenskou akci Rodáci konanou v září – promyslet upomínkové
předměty

Ad 12/ Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.30hod.

V Radimovicích u Želče 27. 4. 2015

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Kutner

……………………………..

Ing.Ladislav Mládek

……………………………..

…………………………….
Jana Hnojnová
starostka obce

