Zápis č. 6 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 25. července 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,
Ing. Š.Stárová, MUDr.D.Pecháček, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

p. Z.Hejný
p.P.Mazanec, Ing. J.Kutner

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Volba předsedy finančního výboru
3) Schválení směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
4) Výběr zhotovitele na akci Oprava střechy čp. 64
5) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV
6) Různé
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) Volba předsedy finančního výboru.
Návrh: MUDr. D. Pecháček - předseda, Ing. Š.Stárová - členka, L.Kutnerová – členka.
Usnesení č.152 : ZO schvaluje MUDr. D.Pecháčka jako předsedu finančního výboru a Ing. Š.
Stárovou a L. Kutnerovou jako členky finančního výboru.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 152 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce předložila ke schválení směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi manžely Kabešovými a Obcí Radimovic u Želče. Jedná se o pozemky 1001/22 a
1001/20 v k.ú. Horky u Tábora, které vznikly oddělením od pozemků 1001/17 a 1001/4. Věcným
břemenem-služebnosti cesty budou zatíženy pozemky 1001/17,1068/8 a 1088/15. V souvislosti se
směnou výše uvedených a nově vzniklých pozemků, je potřeba jejich nové ocenění. Z důvodu
vysokých pořizovacích nákladů na pořízení znaleckého posudku je navrhována cena těchto pozemků
v místě obvyklá a to 2,93 Kč/m2

Usnesení č. 153: ZO schvaluje směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
manžely Kabešovými a Obcí Radimovic u Želče.
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 153 bylo přijato.
Usnesení č. 154: ZO schvaluje pro ocenění nově vzniklých pozemků 1001/20 a 1001/21 v k.ú
Horky u Tábora cenu 2,93 Kč/m2.
Hlasování:
pro 8,
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 154 bylo přijato.
Ad 4) Starostka obce předložila cenové nabídky na opravu střechy čp.64. Dle vnitřní směrnice byl
proveden průzkum trhu a provedeny ePoptávky. Obec obdržela nabídky od čtyř firem (V.Feik
486.227,-Kč, A.Vácha 548.964,-Kč, P.Mendl 445.396,-Kč a M.Janda 403.188,-Kč)
Usnesení č.154 : ZO schvaluje jako zhotovitele akce „Oprava střechy budovy čp.64“ uchazeče
s nejnižší nabídkovou cenou a to firmu Tesařství-Janda, Tábor za cenu 403 188,- Kč.
Hlasování:
pro: 5 ,
proti: 0,
zdržel se: 3
Usnesení č. 154 bylo přijato.

Ad 5) Starostka obce předložila ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV.
Usnesení č.155 : ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s jihočeským krajem v rámci
Programu obnovy venkova.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 155 bylo přijato.

Ad 6) a) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových opatření č.5, viz příloha
Usnesení č.156: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.5
Hlasování:
pro 8,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 156 bylo přijato
Ad 7) Úkoly –spolupráce při přípravě poutě, Radimovického korblíku a nohejbalového turnaje
Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 20:24 hod.
V Radimovicích u Želče 25.7. 2017.

Zápis provedla:

Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

p.P.Mazanec

……………………………………

Ing. J.Kutner

……………………………………

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

