Zápis č.3/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 15. května 2018
Místo konání: obecní úřad Radimovice u Želče
Zasedání řídila:starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: v 19:30hod
Přítomni:J.Hnojnová, MUDr.D. Pecháček, Z.Hnojna, Ing.J.Kutner,Z.Hejný, Ing. Š. Stárová,
P.Mazanec, Ing.L.Mládek

Omluveni: Mgr. I.Taušlová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Š.Stárová
Ing. J.Kutner

Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
3) Schválení účetní závěrky obce
4) Schválení účetní závěrky MŠ
5) Rozpočtová opatření č. 3
6) Schválení bezúplatného převodu pozemku
7) Schválení smlouvy – věcné břemeno E.ON
8) Schválení dotace na kompostéry
9) Různé
10) Úkoly
11) 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. 195: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem.
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a
návrh závěrečného účtu obce za rok 2017.
Usnesení č. 196: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 se souhlasem
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Hlasování:
pro: 8,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 196 bylo přijato.

Ad 3) Zastupitelé projednali návrh účetní závěrky obce za rok 2017
Usnesení č.197: ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se|: 0
Usnesení č.197 bylo přijato.

Ad4)Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky MŠ za rok 2017
Usnesení č. 198: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Radimovice u Želče za rok 2017
Hlasování:
pro: 8,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 198 bylo přijato.

Ad5) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 2 a č.3, viz.příloha zápisu, která
v rámci svých pravomocí schválila 30.3.2017 a 27.4.2017
Usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a č.3
Ad 6) Na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových projednalo
zastupitelstvo obce návrh na bezúplatný převod pozemku č. 870/14 o výměře 247 m2 (ostatní
plocha, silnice) v k.ú. Radimovice u Želče z majetku státu na obec.
Usnesení č. 199: Zastupitelstvo schvaluje žádost o bezúplatný převod a současně i samotný
bezúplatný převod pozemku parc.č. 870/14 ostatní plocha, silnice v k.ú. Radimovice u Želče
z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zatupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce Radimovice u Želče.
Hlasování:
pro 8,
proti 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 199 bylo přijato
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (umístění kabelového
vedení NN) na pozemcích 228/3, 228/4, 228/5, 1014/4 v k.ú. Radimovice u Želče
Usnesení č. 200: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA014330046146/001 mezi obcí Radimovice u Želče a společností E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování:
pro 8, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 200 bylo přijato.

Ad 8) Zastupitelstvo projednalo žádost mikroregionu Táborsko o dotaci na pořízení kompostérů pro
občany naší obce. V rámci projektu „Rozšíření domácího kompostování na území mikroregionu
Táborsko“ obec obdrží 80 ks kompostérů v celkové hodnotě 324.280,- Kč. Obec se bude podílet 15%
tj. 48.642,- Kč.
Usnesení č. 201: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 48.642,- Kč
mikroregionu Táborsko na spolufinancování projektu „Rozšíření domácího kompostování na
území mikroregionu Táborsko“.
Hlasování:
pro 8,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 201 bylo přijato

Ad 9) a) zastupitelstvo posoudilo předložené nabídky na projektové práce na dopravní a technickou
infrastrukturu – projektové práce pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby ve 3
lokalitách v obci, kde dojde k prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu a v jedné lokalitě
k výstavbě komunikace. Práce budou rozděleny do tří etap.
Usnesení č. 202: Zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace dopravní a
technické infrastruktury:
1.etapa(napojení na lokalitu 4b a 5b) – Ing. Jaroslav Stanovič za cenu 148.000,- Kč
2.etapa (kanalizace ke koupališti) – Ing. Daniel Benda za cenu 81.700,- Kč
3.etapa (propojení části lokality 1b) – Ing. Daniel Benda za cenu 65.000,- Kč
Hlasování:
pro 8,
proti 0,
zdržel se 0
Usnesení č. 202 bylo přijato
b) starostka seznámila zastupitele s pořízením nového kontejneru na sběr použitých
potravinářských olejů z domácností. Je potřeba provést osvětu mezi občany obce a formou letáků je
informovat o tomto sběru. Kontejner je umístěn pod MŠ u sběru elektro odpadu.

Ad 10) Úkoly
Návštěvy při výročích – zajistí výbor pro občanské záležitosti
Pomoc při přípravě okrskové soutěže hasičů

Ad 11)Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 21:10 hod.

V Radimovicích uŽelče 15.5.2018

Zápis provedla: Zdeněk Hejný

Ověřovatelé zápisu:

Ing. J. Kutner

……………………………………..

Ing. Š.Stárová

………………………………………

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

