Zápis č. 1 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 17. ledna 2017
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

J.Hnojnová, Mgr.I.Taušlová, MUDr.D.Pecháček Z.Hnojna, Z.Hejný,
Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner, P.Kubr, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

p. Z.Hnojna, p. P.Mazanec

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení změny vnitřní směrnice o cestovních náhradách
3) Převod hospodářského výsledku MŠ do rezervního fondu
4) Odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
5) Výše odměn za práce na dohodu pro rok 2017
6) Schválení kompetencí k provádění rozpočtových opatření
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: 9 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Starostka obce seznámila se změnami vnitřní směrnice o cestovních náhradách.
Usnesení č.131 : ZO schvaluje změnový list ke směrnici o cestovních náhradách.
Hlasování:
pro: 9 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 131 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce předložila žádost ředitelky MŠ o převod hospodářského výsledku MŠ za rok
2016 do rezervního fondu MŠ
Usnesení č. 132: ZO schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ ve výši 2 676,19 Kč do
rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro: 9 ,
proti: 0,
zdržel se|: 0
Usnesení č. 132 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce seznámila zastupitele se zněním nařízení vlády č. 37/2003 na rok 2017, které
stanovuje výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
Návrh č.1: I.Taušlová (Zdravá obec) navrhla nezvyšovat odměny žádnému zastupiteli včetně
místostarosty a starostky obce. Takto uspořenou finanční částku použít na přidání autobusového
spoje na trase Radimovice – Tábor a zpět.
Usnesení č. 133 : ZO schvaluje nenavýšení odměny žádnému zastupiteli, včetně místostarosty a
starostky obce a uspořenou finanční částku použít na přidání autobusového spoje.
Hlasování:
pro: 2 ,
proti: 7,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 133 nebylo bylo přijato.
Návrh č.2: J.Kutner (Radimovičáci 2014) navrhl nezvyšovat odměny žádnému zastupiteli včetně
místostarosty a navýšit pouze starostce obce.
Usnesení č.134: ZO schvaluje ponechat výši odměn pro zastupitele včetně místostarosty
v původní výši a navýšení odměny pro starostku na 21.700,Hlasování:
pro: 6,
proti: 2,
zdržel se: 1
Usnesení č.134 bylo přijato.

Ad 5) Starostka obce seznámila s výší odměn za práce na dohodu na rok 2017.
Návrh: sekání, hrabání, odklízení , navýšení z 60,-Kč na 75,-Kč
Návrh: sekačka, křovinořez , navýšení z 80,- Kč na 95,-Kč
Návrh: použití vlastní techniky, navýšení ze 100,-Kč na 120,-Kč
Návrh: odborné práce (instalatérské, elektrikářské) ze 150,- Kč na 180,-Kč
Návrh: práce s traktorem, navýšení z 300,-Kč na 400,-Kč
Návrh: plat knihovnice, navýšení z 500,-Kč na 700,-Kč/měsíčně
Usnesení č. 135 : ZO schvaluje zvýšení odměn za práce na dohodu na rok 2017 dle
předloženého návrhu
Hlasování:
pro: 9 ,
proti: 0 ,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 135 bylo přijato.

Ad 6) z důvodu větší pružnosti při zabezpečení hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
požádala starostka v souladu s §102 odst.2 písm.a) zákona 128/2000 Sb. o kompetenci k provádění
rozpočtových opatření
Usnesení č. 136 : ZO stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu
do výše 50.000,- Kč v každé jednotlivé položce daného paragrafu. Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starostka samostatně provádět pouze v těchto případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod
c) úhrada pokut a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
Hlasování:
pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 136 bylo přijato.

Ad 7) Různé
a) Místostarosta Z.Hejný informoval o možnostech zpomalení průjezdu obcí po „Pracovské
silnici“.
1.možnost: pořízení retardérů 1ks: cena 3.500,-Kč . Montované odbornou firmou, která si bude
účtovat další finanční částku.
2.možnost: pořízení radaru: pořizovací cena od 45,000,-Kč do 150.000,-Kč / kus.
3.možnost: pořízení značek regulující rychlost (doplňková tabulka). Místostarosta pověřen získat
informace i o této možnosti.
ZO proberou všechny možnosti na dalším zastupitelstvu po získání nových informací.
b) Rozvojový program obce
I.Taušlová(Zdravá obec) předložila zpracovaný elektronický dokument zastupitelům obce.
Požádala je o přečtení, posouzení a formulování připomínek, které může do dokumentu ještě
zapracovat před předložením dokumentu veřejnosti a schválením ZO.
c) D.Pecháček připomněl zabývat se připomínkami p.L.Krtičky ohledně nového územního plánu.
Starostka obce informovala o projednávání připomínek v rámci změny územního plánu.

Ad 8) Úkoly
Návštěvy při jubileích.
Pan J.Vošta - 86 let
12.2.
Paní Z.Voštová – 81 let
11.3.
Pan J. Černý - 65 let
19.2.
Návštěva : I. Taušlová a P. Kubr
Příprava dětského karnevalu. Organizací jsou pověřeny členky TJ Sokol.
Termín: 18.2.2017
Zastupitelé pomohou při přípravě sálu.

Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.11 hod.
V Radimovicích u Želče, 17.1. 2017.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: p. Z. Hnojna
p. P.Mazanec

……………………………….
……………………………….

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

