Zápis č.2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 23. února 2016
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

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

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení ceny vodného na rok 2016
3) Schválení záměru prodeje a koupě pozemků - cyklostezka
4) Projednání financování jednotky hasičů
5) Rozpočtová opatření č.1
6) Projednání žádostí
7) Různé
8) Úkoly
9) 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 : zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Program jednání byl schválen
Ad 2) Starostka obce seznámila s návrhem ceny vodného na rok 2016 cena zůstává stejná jako v roce
2015
Usnesení č.94 : ZO schvaluje cenu vodného na rok 2016 ve výši 144 ,-Kč pevná složka
(vodoměr/rok) a 30,13 Kč pohyblivá složka (Kč/m3) bez DPH
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 94 bylo přijato
Ad 3) Starostka obce seznámila se záměrem prodeje a koupě pozemků pro výstavbu budoucí
cyklostezky Větrovy-Radimovice
Obec nabízí majitelům dotčených pozemků cenu 60,- kč/m2
Obec prodá svoje pozemky městu Táboru za cenu 60,-kč/m2. Celková rozloha obecních pozemků
týkajících se budoucí cyklostezky je 1370m2.
Usnesení č.95 : ZO schvaluje záměr prodeje pozemků 1001/10 (210m2), 1001/17 (250m2), 1008
(50m2), 1032/2 (750m2), 1037/7 (5m2), 1068/1 (57m2), 1068/8 (7m2), 1068/12 (41m2) v k.ú. Horky

u Tábora a záměr koupě pozemků 304/1 (670m2), 304/2 (674m2) a 869/2 (15m2) v k.ú
Radimovice u Želče za cenu 60,-Kč/m2 pro výstavbu cyklostezky
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 95 bylo přijato

Ad 4) Starostka obce seznámila s návrhem financování jednotky hasičů.
Usnesení č. 96 : ZO schvaluje financování pořízení nové přenosné motorové stříkačkyPS12
s motorem TAZ 15.
Hlasování: pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 96 bylo schváleno

Ad 5) Starostka obce seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.1, .viz.příloha.
Usnesení č. 97 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č.1
Hlasování: pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 97 bylo přijato

Ad 6) Starostka obce předložila projednání žádostí.
a) Toulava – žádost o poskytnutím 10% z výtěžku z lázeňského a rekreačního poplatku
b) Domácí Hospic Jordán – návrh příspěvku ve výši 7000,-kč.
c) Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory – pracoviště Tábor návrh poskytnout
3000,- Kč
Usnesení č. 98 : ZO schvaluje poskytnutí jednorázového peněžitého daru domácímu hospici
Jordán ve výši 7000,- Kč a Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory-pracovišti
Tábor 3000,- Kč. Schvaluje poskytovat destinační společnosti Toulava o.p.s. každoročně 10%
výtěžku z lázeňského a rekreačního poplatku maximálně však 4000,- Kč.
Hlasování: pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Usnesení č. 98 bylo přijato
Ad 7) Různé
a) Výběr zhotovitele na rozšíření a rekonstrukci veřejného osvětlení. Obec dostala 3 nabídky na
rozšíření a rekonstrukci veřejného osvětlení. Kritériem výběru byla pořizovací cena, a proto byla
vybrána nabídka s nejnižší cenou.
Usnesení č. 99: ZO schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení
v obci“ firmu: Zdeněk Pikhart (Radimovice u Želče) za cenu 149 409,- kč.
Hlasování: pro: 8
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 99. bylo přijato.
b) Od 1.3.2016 jsou pro odvoz odpadu určeny známky žluté barvy. Obyvatelé obce si mohli
stávající červené známky vyměnit za žluté na OÚ.
c) Audit hospodaření dne 8.3.2016 . Bude provedena kontrola hospodaření obce krajským úřadem

d) Modernizace sportovišť
Zastupitelé I.Taušlová a D.Pecháček předložili návrh zadání modernizace sportovišť ostatním
zastupitelům. Ing. L.Mládek předložil „pracovní verzi“ tohoto zadání. Na závěr diskuse o tomto
tématu ostatní zastupitelé vyjádřili souhlas s potřebou koncepční a celkové studie týkající se prostoru
sportovišť.
Usnesení č.100: ZO schvaluje záměr zpracování studie na prostor sportovišť.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 100 bylo přijato.
e) ČOV zpracování prováděcí dokumentace –zpracovat poptávku
e) potřeba rekonstrukci elektrického zvonění v místní kapli – oslovit firmy

Ad 8/ Úkoly
a)Návštěvy při výročích:
Jubilant p. Vošta - 85
pí. Voštová - 80

11.3. 2016
11.3. 2016

p. Hnojna, pí. Hnojnová

b) Nabídka kulturní akce:
1.3. 2016 v 18.00 přednáška K. Štenbauera :
O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu.

Ad 9/ Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.35 hod.
V Radimovicích u Želče 23. 2. 2016

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Kutner

………………………………………..

Petr Mazanec

……………………………………….

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

