Zápis č.6/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 14. září 2016
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

J. Hnojnová, Z. Hejný, Mgr.I. Taušlová, Ing.J.Kutner,
Z. Hnojna, Ing.Ladislav Mládek, P.Kubr, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

MUDr.D.Pecháček
Z.Hnojna, Ing. L.Mládek

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Smlouva o věcném břemenu
3) Rozpočtová opatření č. 5,6
4) Schválení peněžitých darů občanům
5) Příprava žádostí o dotace na rok 2017
6) Různé - cyklostezka Větrovy-Radimovice
rozšíření kanalizace
7) Úkoly - příprava vítání občánků
příprava voleb
návštěvy při výročích
8) 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 se smlouvou o věcném břemenu. Jedná se o budovu-chatu
na Pracově.parc.č.. 897/4 v k.ú. Radimovice u Želče.
Usnesení č.116 : ZO schválila smlouvu o věcném břemenu.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 116 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce seznámila s rozpočtovými opatřeními č. 5 a 6. Viz. příloha.
ZO bere na vědomí.

Ad 4) Starostka obce seznámila s výší peněžitých darů obyvatelům za práci pro obec.
Jedná se o finanční částku vyplácenou jednorázově za kalendářní rok.
Jedná se o tyto činnosti:
Úpravy veřejných prostranství: 300,- až 500,- Kč.
Práce s dětmi: 3x 1000,- Kč
Kronikářka: 3000,-Kč
Hasiči: 4x 500,- Kč
Usnesení č. 117 : ZO schvaluje peněžité dary pro obyvatele vykonávající práci pro obec.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 117 bylo přijato.

Ad 5)Příprava žádostí o dotace z POV.
Jedná se o návrhy žádostí, jež mohou být využity pro zkvalitnění veřejného prostoru v obci.
Zastupitelé si do příštího zastupitelstva promyslí nové návrhy.

Ad 6) Různé
Ad 6 a) Cyklostezka Větrovy - Radimovice
Poslední informace z MÚ Tábor o odkoupení pozemků, jak v katastru Tábora tak v katastru
Radimovic u Želče. Většina majitelů dotčených pozemků souhlasí s prodejem za podmínek
vyjednaných jak s městem Tábor tak obcí Radimovice u Želče. Do této chvíle ne všichni majitelé
přistupují na tyto podmínky a proto jednání musí pokračovat.

Ad 6 b) Rozšíření kanalizace – žádost p. M.Drtiny o připojení na kanalizaci.
Starostka obce informovala o žádosti majitele novostavby o připojení se na obecní kanalizaci. ZO se
rozhodla pozvat majitele dotčených pozemků k osobnímu jednání a projednání této záležitosti.

Ad 6 c) Inženýrské sítě v lokalitě 5B „Nad Oborou“
Majitel pozemků p. P.Krista, který zabezpečuje vybudování inženýrských sítí v této lokalitě poslal
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí. Jedná se o pozemky č.
900/1, 900/4, 900/5, 901/1,760/57
Usnesení č. 118: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí mezi obcí a p. Pavlem Kristou
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0
,
zdržel se:0
Usnesení č.118 bylo přijato.

Ad 7) Úkoly
Ad 7 a) Příprava vítání občánků sobota 17.9. 2016 - J.Hnojnová, I.Taušlová
Ad 7 b) Příprava voleb
Ad 7 c) Návštěvy při výročích: pí.Přívozníková – 7.10.2016, 75 let, p. Hnojna
pí. Drhovská – 15.10.2016, 81 let,

p.Hnojna

pí.Toufarová - 17.9.2016, 90 let,

p.Hnojna,J.Hnojnová

Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.35 hod.
V Radimovicích u Želče, 14. 9. 2016.

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: p. Z. Hnojna
Ing. L.Mládek

……………………………………….
……………………………………….

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

