Zápis č.4/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 19. června 2018
Místo konání: obecní úřad Radimovice u Želče
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: v 19:00
Přítomni:J.Hnojnová, Mgr.I.Taušlová,Z.Hnojna, Ing.L.Mládek, Ing.J.Kutner,p.Z.Hejný
P.Mazanec, MUDr.D.Pecháček, Ing.Š.Stárová
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu:Ing.L.Mládek, MUDr.D.Pecháček
Program:
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Schválení kupní smlouvy
3) Rozpočtová opatření č.4
4) Plán rozvoje sportu
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva (volby 2018)
6) Rozšíření autobusových spojů
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 č. 203: zasedání zastupitelstva obce schvaluje řídit se navrženým programem
Hlasování: pro: 9,
proti: 0,
zdržel se:
0
Program jednání byl schválen.
Ad 2)Starostka obce seznámila s návrhem kupní smlouvy s panem Kristou, která byla sepsána na
základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 23.10.2017 na odkup pozemků a stavebních děl
(inženýrských sítí) v lokalitě „Nad Oborou“
Usnesení č.204 : a) ZO schvalujeme kupní smlouvu mezi obcí a p. Kristou na odkup pozemků
inženýrských sítí a komunikace v lokalitě „ Nad oborou“ za cenu 600.000,- Kč.
b) ZO schvaluje ocenění majetku (inženýrských sítí) v hodnotě 578.454,38 Kč a
pozemků v hodnotě 21.545,62 Kč v lokalitě „Nad Oborou“ viz podrobné rozúčtování příloha č.2
Hlasování:
pro: 9 ,
proti: 0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 204 bylo přijato.
Ad 3) Starostka obce předložila návrh rozpočtových opatření č.4, viz příloha
Usnesení č. 205: ZO schvaluje rozpočtová opatření č.4
Hlasování:
pro:9,
proti:0,
zdržel se|: 0
Usnesení č. 205 bylo přijato

Ad4) Na základě § 6 odst.2 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu zastupitelstvo projednalo
návrh plánu rozvoje sportu obce na období 2018-2022.
Usnesení č. 206 : ZO schvaluje dokument „ Plán rozvoje sportu obce Radimovice u Želče na rok
2018 – 2022“
Hlasování:
pro: 9,
proti:0,
zdržel se: 0
Usnesení č. 206 bylo přijato.

Ad5) Na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo projednalo stanovení počtu
členů zastupitelstva pro nové volební období
Usnesení č. 207: ZO schvaluje pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva
obce na 9 členů.
Hlasování:
pro: 9,
proti: 0,
zdržel se:0
Usnesení č. 207 bylo přijato.

Ad 6) Rozšíření autobusových spojů
ZO projednalo rozšíření autobusových spojů. Bude požadováno přidání ranního spoje, odpoledne
okolo 17.hodiny a o víkendu. Konečné řešení bude následovat po projednání s firmou Comettplus
Tábor.

Ad 7) Různé
a) Informace o dodání kompostérů.
b) Sportovní akce přespolní běh „Radimovický koňák“ se bude konat 21.6.2018
Ad 8) Úkoly
Výbor pro občanské záležitosti zajistí návštěvy při životních výročích obyvatel.
Ad 8) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 20.40 hod.

V Radimovicích u Želč ,19.6. 2018.
Zápis provedla:Mgr.IdaTaušlová
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Mládek…………………………………..
MUDr.D.Pecháček ………………………………….

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

