Zápis č.9/2017
ze zasedánízastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 19. prosince 2017
Místo konání: obecní úřad Radimovice u Želče
Zasedání řídila:starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: v 19:00hod
Přítomni:J.Hnojnová, Mgr.I.Taušlová, MUDr.D. Pecháček, Z.Hnojna,
Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner,Z.Hejný, Ing. Š. Stárová, P.Mazanec
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:p. Z. Hnojna, Ing. Š. Stárová

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č.8
3) Schválení inventarizační komise
4) Výše odměn zastupitelů
5) Projednání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
6) Schválení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2018
7) Schválení rozpočtu pro MŠ na rok 2018
8) Schválení střednědobého výhledu MŠ
9) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
10) Schválení střednědobého výhledu obce na roky 2019-2021
11) Projednání obecně závazné vyhlášky
12) Různé
13) Úkoly
14) 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 č. 169: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem.
Hlasování: pro:9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2)Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č.8., viz příloha
Usnesení č 170.: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.8
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.170 bylo přijato.

Ad 3) Starostka obce přednesla návrh složení členů inventarizační komise:
Předseda: p. Z. Hejný - místostarosta
Členové: MUDr. D.Pecháček, Ing. Š. Stárová – členové finančního výboru
Usnesení č. 171 : ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení: Z.Hejný – předseda komise,
MUDr. Pecháček a Ing. Stárová členové komise.
Hlasování:
pro:9,
proti:0,
zdržel se|:0
Usnesení č.171bylo přijato.

Ad4)Starostka obce seznámila s vládním nařízením, které stanovuje odměny zastupitelů na rok 2018.
Návrh č. 1: p.Z.Hnojna: navýšit odměny starostce na maximum, tj. 24.500,-Kč, o 0,65 násobek
místostarostovi a ostatním zastupitelům o 0,6 násobek.
Hlasování: pro: 1, proti: 6,
zdržel se: 2
Návrh č.2. I.Taušlová:nenavyšovat odměny žádnému zastupiteli. A ušetřené finanční prostředky
ponechat v rozpočtu obce a použít na rozvoj obce.
Hlasování: pro:2,
proti:4,
zdržel se: 3
Návrh č.3. Ing. L. Mládek: navýšit odměnu na maximum starostce tj.24.500,-Kč, navýšit odměnu o
0,65 násobek místostarostovi. Ostatním zastupitelům nenavyšovat.
Hlasování: pro:4,
proti: 2,
zdržel se: 3
Návrh č. 4: MUDr. D. Pecháček: navýšit odměnu starostce o 10%, ostatním zastupitelům
nenavyšovat.
Hlasování: pro: 3,
proti: 4,
zdržel se: 2
2.kolo hlasování:
Návrh č. 3
Hlasování: pro: 5,
proti:2,
zdržel se: 2
Návrh č.4:
Hlasování: pro: 3,
proti: 5,
zdržel se: 1
Usnesení č.172 : ZO schvaluje měsíční odměny zastupitelů v těchto výších:
starostka 24.500,- Kč, místostarosta 14.300,- Kč, předsedové výborů 1.200,- Kč,
ostatní členové zastupitelstva 470,- Kč.
Hlasování: pro:5,
proti:2,
zdržel se:2
Usnesení č.172 bylo přijato.

Ad5)Starostka obce seznámila se žádostmi o finanční příspěvky na rok 2018
Žádost č.1: jednotka dobrovolných hasičů žádá o finanční příspěvek na svou činnost v roce 2018 ve
výši 50.000,- Kč.
Usnesení č. 173: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku JSDH obce ve výši 50.000,- Kč,
tento příspěvek bude podléhat finančnímu vypřádání.
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 173 bylo přijato.
Žádost č. 2: Ochrana fauny ČR, o.p.s. žádá o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 174: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Ochraně fauny
ČR, o.p.s.
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 174 bylo přijato.

Žádost č.3:Jihočeské centrum pro tělesně postižené a seniory žádá o finanční příspěvek ve výši
3.000,- Kč.
Usnesení č. 175: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Jihočeskému
centru pro tělesně postižené a seniory o.p.s.
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 175 bylo přijato.
Žádost č. 4: Prevent 99, z.ú. – protidrogová prevence žádá o finanční příspěvek.
Usnesení č. 176: ZO schvaluje poskytnout finanční příspěvek sdružení Prevent 99, z.ú.
Hlasování: pro: 0,
proti: 8,
zdržel se: 1
Usnesení č. 176 nebylo přijato.
Žádost č. 5: Žádost Domácího Hospice Jordán o finanční příspěvek na svou činnost.
Usnesení č. 177: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Domácímu
hospici Jordán, o.p.s.
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 177 bylo přijato.
Ad 6)Starostka obce seznámila se závaznými ukazateli pro MŠ na rok 2018.
Usnesení č.178: ZO schvaluje závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci MŠ Radimovice
u Želče na rok 2018 ve výši 180.000,-Kč.
Hlasování: pro:9 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.178 bylo přijato.

Ad 7) Starostka obce představila návrh rozpočtu pro MŠ na rok 2018 předložený ředitelkou MŠ.
Usnesení č. 179: ZO schvaluje rozpočet pro příspěvkovou organizaci MŠ Radimovice u Želče
na rok 2018.
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č.179 bylo přijato.

Ad 8) Starostka obce přednesla návrh střednědobého výhledu rozpočtu místní MŠ.
Usnesení č 180: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Radimovice u Želče na roky 2019-2020.
Hlasování:
pro: 9,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č. 180 bylo přijato.
Ad 9) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2018.
Usnesení č.181: ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 v členění na paragrafy
Hlasování:
pro:9,
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č. 181 bylo přijato.

Ad 10) Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu obce na roky 2019 - 2021.
Usnesení č. 182: ZO schvaluje střednědobý výhled obce na roky 2019-2021.
Hlasování: pro:9,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č. 182 bylo přijato.

Ad 11)Ida Taušlová ( Zdravá obec) představila návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně ovzduší.
ZO bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, který bude poslán na odbor dozoru a
kontroly MV, územní pracoviště ČB. Tam zkontrolují věcnou správnost návrhu vyhlášky.

Ad 12) Různé
MUDr. David Pecháček podal návrh na odměnu ve formě peněžitého daru pro zastupitelku
I.Taušlovou, zejména za vypracování dokumentu Rozvojový program obce.
Usnesení č. 183: ZO schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč pro zastupitelku
I.Taušlovou za vypracování Rozvojového programu obce.
Hlasování: pro: 5,
proti: 3,
zdržel se: 1
Usnesení č. 183 bylo přijato.

Ad 13) Úkoly
Konání závěrečného veřejného zastupitelstva: středa 27.12.2017 od 19.30hod v malém sále
sokolovny.
Návštěvy při životních jubileích obyvatel zajistí výbor pro občanské záležitosti.

Ad 14) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.26 hod.
V Radimovicích uŽelče 19.12. 2017.

Zápis provedla: Mgr.Ida Taušlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Š. Stárová

……………………………………..

p. Z. Hnojna

………………………………………

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

