Zápis č. 3 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 25. dubna 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, Z.Hnojna, Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner,
Z.Hejný, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

MUDr.D.Pecháček, p.P.Kubr
Ing.L.Mládek, p.P. Mazanec

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení prodeje pozemků Větrovy – parkoviště
3) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí –věcné břemeno E.ON
4) Rozpočtová opatření č.2
5) Spisový a skartační řád obce
6) Výběrové řízení hospůdka - kritéria
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 a předložila změnu programu-vyškrtnutí bodu 5. z jednání ( není nutné
schvalovat, pravomoc starostky)
Usnesení : zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem bez bodu 5)
Hlasování: pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se:
0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Na základě vyvěšeného záměru zastupitelé projednali návrh prodeje pozemků na Větrovech
pro výstavbu parkoviště u sportovního areálu.
Usnesení č.140 : ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi obcí a
městem Tábor na části pozemků parc.č. 1088/16(309m2), 1068/13(98m2), 1068/1(88m2) a
1001/10(70m2) v k.ú. Horky u Tábora
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 140 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce seznámila se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
E.ON v chatové oblasti Pracov
Usnesení č. 141: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 1040011931/001 o zřízení
věcného břemene na pozemku KN 1037/1 v k.ú. Radimovice u Želče pro uložení zemních
kabelů VN a NN.
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se|: 0
Usnesení č. 141 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č.2 viz.příloha
Usnesení č. 142 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2.
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.: 142 bylo bylo přijato.
Ad 5) vypuštěno z projednávání
Ad 6) zastupitelé projednali kritéria pro vypsání výběrového řízení na výběr zhotovitele opravy
střechy na budově místní hospůdky
1.kriterium: barva
6 zastupitelů vyjádřilo souhlas s červenou(režnou)barvou.
2.kriterium: keramická taška
Realizační firmě budou navrženi 2 výrobci této střešní krytiny. Tondach a Bramac.
Na základě nabídky realizační firmy, ZO rozhodnou jaký výrobce bude mít přednost. Rozhodujícím
kriteriem bude cena.
Ad 7) Různé
a) Starostka seznámila ZO s obsahem dvou dopisů p. Lukáše Krtičky. Do dalšího zastupitelstva
starostka připraví odpovědní dopis a seznámí s ním zastupitele
b) Cyklostezka – Starostka obce seznámila zastupitele se zveřejněním záměru směny částí dvou
pozemků 1001/17 a 1001/4 o výměře 19m2 v k.ú. Horky u Tábora pro realizaci cyklostezky
c) I.Taušlová navrhla možný postup další rekonstrukce sportoviště, podle návrhu Ing. Mládka. A to
tak, aby byl vytvořen prostor pro další skupinu obyvatel, např. dětí ve věku 3 – 10 let, a pro jejich
aktivity. Např. bezpečná jízda na kole nebo in-line bruslích.ZO se tomuto tématu budou věnovat na
dalších zasedáních zastupitelstva.
d) I. Taušlová a Z. Hnojna upozornili na křivé upevnění rozcestníku v centru obce v blízkosti budovy
„hospůdky“ a požádali o nápravu. Starostka obce zajistí reklamaci u realizační firmy.
Ad 8) Úkoly
a) Příprava „čarodějnic“ ve spolupráci s TJ Sokol
b) Setkání s důchodci, dne 6.5.2017
- Příprava sálu v 18.00, v pátek 5.5.2017
- V sobotu 6.5.2017 od 13.30 pomoc při zahájení : p.Z.Hnojna a I.Taušlová
Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22.31 hod.
V Radimovicích u Želče, 25.4. 2017.
Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Mládek
p.P. Mazanec

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

