Zápis č. 8 /2017
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 31.října 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, P.Mazanec

Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr.I.Taušlová
MUDr.D.Pecháček, P.Mazanec

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení prodeje pozemku
3) Rozpočtová opatření č.7
4) Schválení ceny vodného ne rok 2018
5) Schválení peněžitých darů obyvatelům
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) Na základě zveřejněného záměru byl předložen návrh kupní smlouvy mezi obcí a městem
Tábor na prodej pozenku parc č.1001/20 v k.ú. Horky u Tábora o výměře 19m2 za cenu 250,-Kč/m2
pro stavbu cyklostezky.
Usnesení č. 164: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 1001/20 o výměře 19m2
v k.ú. Horky u Tábora městu Tábor za cenu 4.750,- Kč.
Hlasování:
pro 8,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 164 bylo přijato.
Ad 3) Starostka předložila návrh rozpočtových opatření č.7, viz příloha
Usnesení č.165 : ZO schvaluje rozpočtová opatření č.7
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
Usnesení č. 165 bylo přijato.

zdržel se: 0

Ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo na základě předloženého návrhu čevak a.s. výši vodného na
rok 2018. Dochází k navýšení ceny vody z důvodů zvýšení ceny předávané vody od Vodárenské
společnosti Táborsko s.r.o. Bylo navrženo, aby byl nárůst ceny promítnut do pevné i pohyblivé
složky. Pevná složka 380,- Kč/rok, pohyblivá složka 50,65 Kč/m3
Usnesení č.166 : Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného na rok 2018 ve dvousložkové formě
takto: pevná složka 380,- Kč/rok, pohyblivá složka 50,65 Kč/m3 s DPH
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 166 bylo přijato.

Ad 5) Starostka obce předložila návrh peněžitých darů pro občany za údržbu veřejných prostranství,
práci s dětmi, veřejné osvětlení, vedení kroniky a vedení stránek obce
Usnesení č.167 : ZO schvaluje peněžité dary občanům ve výši 300,- a 500,- Kč za údržbu
veřejných prostranství, 1.000,- Kč za práci s dětmi, 1.000,- vedení kroniky, 3.000,- vedení
stránek obce a 1.000,- za údržbu veřejného osvětlení.
Hlasování:
pro: 8 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 167 bylo přijato.

Ad 6) a) místostarosta informoval zastupitele o jednání s p.Pavlem Krtičkou ohledně směny
pozemků (plánované rozšíření cesty dle změny ÚP), bude provedeno geometrické zaměření
b) 14.11.2017 proběhne dílčí přezkum hospodaření obce

Ad 7) Úkoly – návštěvy při životních výročích – zajistí výbor pro občanské záležitosti
- příprava vánočního stromu a vánočního koncertu - členové zastupitelstva
- příprava plánu akcí na rok 2018 – zastupitelé, organizace a spolky
- příprava rozpočtu na rok 2018 – zastupitelé
Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21:30 hod.

V Radimovicích u Želče 31.10.2017
Zápis provedl:
Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Hejný
MUDr.D. Pecháček

……………………………………

P.Mazanec

……………………………………

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

