Zápis č. 7 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 21. září 2017
Místo konání:

obecní úřad Radimovice u Želče

Zasedání řídila:

starostka obce paní Jana Hnojnová

Začátek zasedání:

v 19:30

Přítomni:

J.Hnojnová, Z.Hejný, Z.Hnojna, Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner,
Ing. Š.Stárová, MUDr.D.Pecháček

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

p. P.Mazanec, Mgr.Taušlová
Ing.Mládek, Ing.Stárová

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č.6
3) Schválení změny č.1 územního plánu Radimovice u Želče
4) Schválení ceny stočného
5) Dodatek ke smlouvě – Rumpold s.r.o.
6) Smlouva s Vodárenskou společností Táborsko
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: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Starostka předložila návrh rozpočtových opatření č.6, viz příloha
Usnesení č.157 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č.6
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
Usnesení č. 157 bylo přijato.

zdržel se: 0

Ad 3) a) zastupitelstvo projednalo námitku pana Lukáše Krtičky ke změně ÚP Radimovice u Želče
Podstata námitky: Návrh územního plánu není zpracován v souladu s některými zákony, především
týkající se lokality 8Vz s plánovanou výstavbou kompostárny, provoz navrhované kompostárny
nespadá do oboru zemědělství, ale do oboru nakládání s odpady. Svévolný výklad o tom, co je a
není veřejný zájem je nepřípustný.
Usnesení č. 158: námitce p. Lukáše Krtičky se nevyhovuje
Hlasování:
pro
7,
proti
0,
zdržel se
0
Usnesení č. 158 bylo přijato

b) Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny č. 1 územního plánu Radimovice u Želče
Usnesení č. 159: Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává v samostatné působnosti v
souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 1 Územního
plánu Radimovice u Želče.
Hlasování:
pro: 7,
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 159 bylo přijato.

Ad 4) Starostka obce navrhla ponechat stočné ve výši 100 Kč na osobu přihlášenou k trvalému
pobytu a 100 Kč na nemovitost, která je připojena na kanalizaci, ale není trvalo obydlena.
Usnesení č.160 : ZO schvaluje stočné ve výši 100Kč/os s trvalým pobytem v obci a
100Kč/nemovitost trvale neobydlenou a napojenou na kanalizaci
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 160 bylo přijato.

Ad 5) Starostka obce předložila návrh dodatku č.16 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady s firmou Rumpold s.r.o. Jedná se o navýšení ceny za svozový den o 150 Kč a za
uložení odpadu na skladce o 66 Kč.
Usnesení č.161 : ZO schvaluje dodatek č. 16 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady s firmou Rumpold s.r.o.
Hlasování:
pro: 7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 161 bylo přijato.

Ad 6) starostka předložila návrh dohody mezi obcí a Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. o
dodávce vody. Cena vody předané je ve výši 29,76 Kč/m3 bez DPH.
Usnesení č. 162: ZO schvaluje dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí
Radimovice u Želče a Vodárenskou společností Táborsko s.r.o.
Hlasování:
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 162 bylo přijato.

Ad 7) a) Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru prodeje pozemku 1001/20 v k.ú. Horky u
Tábora pro výstavbu cyklostezky
Usnesení č.163: ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 1001/20 v k.ú Horky u
Tábora městu Tábor za cenu 250Kč/m2 pro výstavu cyklostezky Větrovy – Radimovice.
Hlasování:
pro 7,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 163 bylo přijato
b) informace o přistavení velkoobjemového kontejneru a nádob na nebezpečný odpad
v pátek 13.10.2017 na parkoviště u sokolovny

Ad8) Úkoly –návštěvy při životních výročích – zajistí výbor pro občanské záležitosti
-

příprava sálu na divadelní představení 22.9.v 18.00 - členové zastupitelstva
příprava voleb – zaměstnanci úřadu + zastupitelé

Ad 9) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21:10 hod.

V Radimovicích u Želče 21.9.2017

Zápis provedl:
Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Hejný
Ing.Š.Stárová

……………………………………

Ing. L.Mládek

……………………………………

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

