Zápis č.7/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 25. října 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.L. Mládek, MUDr.D.Pecháček, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

p. P. Kubr
p. Ing.J.Kutner, p. P.Mazanec

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Smlouva o partnerství – společnost Toulava
3) Rozpočtová opatření č. 7
4) Smlouva o věcném břemenu E.ON
5) Příprava žádostí o dotace na rok 2017
6) Různé - cyklostezka Větrovy-Radimovice
Vedení kroniky
Změna územního plánu
7) Úkoly
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 partnerství s organizací Toulava.
Usnesení č.119 : ZO schvaluje smlouvu o partnertství s destinační společností Toulava, o.p.s.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 119 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 7 Viz. příloha.
Usnesení č. 120: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 7.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se|: 0
Usnesení č. 120 bylo přijato.

Ad 4)Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON, která se týká zasíťování lokality 5B
Usnesení č. 121 : ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1030019215/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 121 bylo přijato.

Ad 5)
a) ZO projednalo studii na revitalizaci vodní nádrže na návsi vypracovanou firmou AXIOM.
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb
č. 110502/2016 s firmou AXIOM engineering s.r.o.
Hlasování:
pro
8,
proti
0,
zdržel se
0
Usnesení č. 122 bylo přijato
b) ZO se shodli na nutnosti hledat možnosti revitalizace a využití bývalého koupaliště.
c) ZO projednalo možnosti podání žádosti z POV Jihočeského kraje
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na rekonstrukci střechy
budovy čp. 64 (hospůdka)
Hlasování:
pro
8, proti
0,
zdržel se
0
Usnesení č. 123 bylo přijato
d)Zastupitelka I.Taušlová (Zdravá obec) připomněla nutnost jednat s vedením místní organizace TJ
Sokol o možnosti převodu budovy sokolovny do majetku obce. Neboť výměna části střechy budovy
hospůdky je majetkem TJ Sokol.
ZO pověřili p. Z.Hnojnu o zprostředkování jednání s vedením TJ Sokol.

Ad 6) Různé
a) Cyklostezka Větrovy - Radimovice
Starostka obce informovala zastupitele o výsledcích jednání na MÚ Tábor.
I.Taušlová informovala zastupitele o výsledcích jednání s majiteli dotčených pozemků.
Bohužel finanční nabídka MÚ Tábor majitelům pozemků není všemi vlastníky akceptována.
Jejich stanovisko tak brání realizaci projektu, který v celém rozsahu, jak získáním dotace a s tím
spojeným financováním celé cyklostezky, tak výstavbou a následnou údržbou, chce uskutečnit
město Tábor.
I.Taušlová a starostka obce i nadále budou vyjednávat s vlastníky pozemků i s MÚ Tábor a společně
hledat řešení vzniklé situace.
b) Vedení kroniky
Paní Samcová po dlouhých letech požádala o ukončení činnosti kronikářky.
ZO musí najít novou kronikářku nebo nového kronikáře.

c) Změna územního plánu č.1
V pátek 4.11.2016 proběhne veřejné jednání ke změně územního plánu.
Místo: budova sokolovny
Čas: 19.00
d) Přítomná Ing. T.Bambulová – Mládková požádala zastupitele o řešení rychlé jízdy projíždějících
automobilů po komunikaci Radimovice – Pracov.
Požaduje retardér ke zpomalení rychlosti.
ZO zváží dostupné možnosti, jak tuto situaci řešit a budou informovat paní Ing. MládkovouBambulovou.
Ad 7) Úkoly
a) Návštěvy při výročích: p. Mládek – 70 let,

pí. Taušlová, p. Pecháček

p. Boháčová – 80 let, 1.12. pí. Hnojnová, I.Taušlová

b) Příprava akcí v období Adventu 25. – 27. 11.2016
Poveřena I.Taušlová s výborem pro občanské záležitosti

Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22.15 hod.

V Radimovicích u Želče, 25.10. 2016.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Kutner
p.

P. Mazanec

……………………………………….
……………………………………….

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

