Zápis č.1/2016
ze Zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 21. ledna 2016
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

Zdeněk Hejný, Jana Hnojnová, Mgr.Ida Taušlová,
Zdeněk Hnojna, Ing.Ladislav Mládek, P.Kubr, MUDr.D.Pecháček

Omluveni:

P.Mazanec, J.Kutner

Ověřovatelé zápisu: D.Pecháček, L.Mládek
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Radimovice u Želče
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu
Projednání odměn zastupitelů
Schválení hospodářského výsledku MŠ
Projednání úprav veřejných prostranství
Různé
Úkoly
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. 87: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 87 – program jednání byl schválen
Ad 2) Starostka obce seznámila s projednáním zprávy o uplatňování ÚP Radimovice u Želče
Usnesení č.88 : ZO schvaluje zprávu o uplatnění ÚP Radimovic u Želče a schvaluje smlouvu
o dílo
s ing.arch Buzu včetně navýšení ceny z důvodu většího rozsahu zadaných změn v ÚP.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 88 bylo přijato

Ad 3) Starostka obce seznámila s veřejnoprávní smlouvou na úseku výkonu speciálního stavebního
úřadu
Usnesení č.89 : ZO odkládá schválení veřejnoprávní smlouvy až po předložení návrhu od
města Tábor.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 89 bylo přijato

Ad 4) Starostka obce seznámila s návrhem zvýšení odměn zastupitelů
Usnesení č. 90 : ZO schvaluje navýšení odměn takto:
starostka obce: z 20.200,- na 20.500,místostarosta: z 13.100,- na 13.500,předsedové výborů: z 1.000,- na 1.200,členové: zůstává ve stejné výši 470,Hlasování: pro: 6,
proti: 1,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 90 bylo schváleno

Ad 5) Starostka obce seznámila s návrhem schválení hospodářského výsledku MŠ
Usnesení č. 91 : ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního
fondu MŠ.
Hlasování: pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 91 bylo přijato

Ad 6) Starostka obce předložila návrh úprav veřejného prostranství.
Usnesení č. 92 : ZO schvaluje podání žádosti o pokácení 2 bříz u komunikace č.901/1.
Hlasování: pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 92 bylo přijato

Ad 7) Různé
Ad 7a) Výsledky dotazníku
ZO bere na vědomí výsledky dotazníku ze dne 28.12.2015..
Ad 7b) Modernizace sportovišť
Zastupitelé I.Taušlová a D.Pecháček předložili návrh na komplexní zpracování celého prostoru
určeného pro sportovní vyžití. Jde především o to, aby tento prostor byl řešen víceúčelově,
vícegeneračně a byly respektovány nové a zdravé trendy v této oblasti. Pan L. Mládek nabídl pomoc
při formulování zadání tohoto sportovního areálu. Toto zadání bude sloužit k vytvoření
artchitektonické studie. Zastupitelé I.Taušlová, L.Mládek a D.Pecháček předloží toto zadání
ostatním zastupitelům k seznámení.

Ad 7 c) Jednání se spolkem TJ Sokol
Zastupitelka I.Taušlová požádala starostku obce a p. Z.Hnojnu aby opět projednali s předsedou
L.Křemenem a ostatními členy TJ Sokol možnost převedení budovy místní sokolovny.
Je důležité, aby vysvětlili význam tohoto kroku. Ten je především v tom, že obec má větší možnosti
získání finančních prostředků ( Evropské fondy, dotace) k údržbě a rekonstrukci budovy. Dobře
udržovaná nebo zrekonstruovaná budova poslouží obyvatelům obce, případně návštěvníkům,
mnohem lépe. Také je dobré myslet na budoucí možné využití části budovy jako ubytovací kapacity.
Tato možnost přinese do obecního rozpočtu větší finanční prostředky, které se budou moci účelně
využít pro potřeby místního obyvatelstva.
Ad 7d) Rozvojový program obce
Zastupitelka I.Taušlová vypracuje další verzi RPO na základě stávajícího ( z roku 1998 a posledním
doplňkem z roku 2013) a nového dokumentu (předložen v září 2015). Využije i možnosti nového
formátu, který navrhuje MMR. Společně se starostkou obce vypracují finální podobu RPO.

Ad 8/ Úkoly
Návštěvy při výročích
Dne 24.1. 2016 p. J. Machoň 65 let I.Taušlová, Z.Hejný
Dne 10.2. 2016 pí. A. Mládková 75 let I. Taušlová, P.Kubr
Příprava kulturních akcí:
30.1. 2016 divadelní představení „ Jdeme do Prčic“ divadelní spolek Kapota
6.2. 2016 dětský karneval
Ad 9/ Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.51 hod.

V Radimovicích u Želče 21. 1. 2016
Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ladislav Mládek

………………………………….

MUDr. David Pecháček

…………………………………

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

