Zápis č.1/2018
ze zasedánízastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 27.2.2018
Místo konání: obecní úřad Radimovice u Želče
Zasedání řídila:starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: v 19:00 hod
Přítomni:J.Hnojnová, Z.Hnojna, Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner,Z.Hejný, Ing. Š. Stárová, P.Mazanec
Omluveni: Mgr.Taušlová, MUDr.Pecháček
Ověřovatelé zápisu:p. P.Mazanec, Ing. Š. Stárová

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Rozpočtová opatření č.1
3) Schválení dodatku ke směrnici o cestovních náhradách
4) Schválení místního akčního plánu vzdělávání ORP Tábor
5) Schválení výše odměn za práce na dohodu v roce 2018
6) Schválení příspěvků pro dárce krve
7) Schválení příspěvku na stravné pro zaměstnance OÚ
8) Příprava pro zadání studií
9) Návrhy na rozšíření kanalizační sítě a komunikací v obci
10) Různé
11) Úkoly
12) 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. 185: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem.
Hlasování: pro:7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2)Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č.1/2018., viz příloha
Usnesení č 186.: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.1/2018
Hlasování: pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.186 bylo přijato.

Ad 3) Starostka obce přednesla návrh změny vnitřní směrnice pro poskytování cestovních náhrad na
základě nahrazení vyhlášky č.440/2016 Sb. vyhláškou č.463/2017 Sb.

Usnesení č. 187 : ZO schvaluje změnový list k vnitřní směrnici pro poskytování cestovních
náhrad s účinností od 1.1.2018.
Hlasování:
pro:7,
proti:0,
zdržel se|:0
Usnesení č.187 bylo přijato.

Ad 4) Zastupitelstvo projednalo návrh Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Tábor
předložený městem Tábor, jehož prostřednictvím Tábor plánuje rozvoj vzdělávání v mateřských a
základních školách a obec ho schvaluje z pozice zřizovatele MŠ.
Usnesení č.188 : ZO schvaluje strategický dokument Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor
a to včetně příloh. Tento dokument včetně investičních záměrů je schvalován dle § 84 odst. 2
zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z pozice zřizovatele příspěvkové
organizace Mateřská škola Radimovice u Želče
Hlasování: pro:7,
proti:0,
zdržel se:0
Usnesení č.188 bylo přijato.

Ad 5)Zastupitelstvo projednalo výše odměna za práce na dohodu na rok 2018 s ohledem na zákonné
zvýšení minimální mzdy. Současné odměny jsou dle specifikace prací 75,- 95,- 120,- a 180,- Kč.
Návrh p. Mazance na navýšení nejnižších dvou odměn o 5,- Kč.
Usnesení č. 189: ZO schvaluje odměny za práce na dohodu v těchto výších:
Hrabání, zametání, úklid sněhu
80,-/hod.
Sečení (sekačka, křovinořez)
100,-/hod.
Sečení (traktor, vlastní technika)
120,-/hod.
Odborné práce (zednické, truhlářské atd.)
180,-/hod.
Hlasování: pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 189 bylo přijato.

Ad 6)Zastupitelstvo projednalo výši a podmínky pro získání příspěvku pro dárce krve.
Usnesení č.190: ZO schvaluje příspěvek pro dárce krve na rok 2018 ve výši 2.000 Kč za těchto
podmínek: počet odběrů min. 50, podání žádosti na OÚ.
Hlasování: pro:7 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č.190 bylo přijato.

Ad 7) Starostka obce předložila návrh na úhradu příspěvku na stravné pro zaměstnance OÚ
Usnesení č. 191: ZO schvaluje příspěvek na stravné ve výši 60,- Kč/den pro zaměstnance OÚ
jejichž pracovní úvazek je minimálně 75%. Výplata stravného je formou stravenek s platností
od 1.3.2018
Hlasování: pro: 7,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č.191 bylo přijato.

Ad 8) Na základě rozvojového dokumentu obce je plánováno zhotovení odborných studií na některé
části obce (náves, sportovní areál) z hlediska jejich funkčnosti a možnosti využit do budoucna.
Přítomný host pan Libor Mládek seznámil zastupitele s možnostmi a principy zadávání takových

studií a nabídl svou pomoc. Zastupitelé vyzvali p.Libora Mládka, aby své návrhy zpracoval písemně,
zaslal je zastupitelům a o zadání studií bude jednáno na příštím zasedání zastupitelstva.

Ad 9) S ohledem na nově vznikající výstavbu RD zastupitelstvo projednalo možnost rozšíření
kanalizační sítě v severní a východní části obce. Bude vypracován projekt a požádáno o stavební
povolení. Realizace bude probíhat etapově dle finančních možností obce.

Ad 10) a) Zastupitelé projednali návrh na navýšení odměny členů volební komise pro druhé kolo
voleb prezidenta. Za druhé kolo činí odměna pouze 200,- Kč. Návrh na odměnu ve výši odměny za
první kolo.
Usnesení č. 192: ZO schvaluje vyplacení odměny pro členy volební komise za druhé kole voleb
prezidenta ve výši: předseda komise 2.100,-Kč, zapisovatel 2.000,- Kč a členové 1.300,- Kč
Hlasování: pro:7,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č. 192 bylo přijato.
b) na základě podané žádosti obec obdržela od KÚ Jihočeského kraje smlouvu o úhradě
nákladů na pořízení změny ÚP obce. Náklady 74.000,- Kč, úhrada od KÚ Jč 44.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o úhradě nákladů na pořízení změny ÚP uzavřenou
mezi obcí a KÚ Jihočeského kraje.

Ad 11) úkoly:
- Návštěvy při výročích – zajistí výbor pro občanské záležitosti
- Vítání občánků 24.3.2018 – zajistí členové výboru pro občanské záležitosti

Ad 12) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21.45 hod.
V Radimovicích uŽelče 27.2.2018

Zápis provedl: Zdeněk Hejný

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Š. Stárová

……………………………………..

p. P.Mazanec

………………………………………

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

