Zápis č . 8/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 26.11.2018
Místo konání: obecní úřad Radimovice u Želče
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.30
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1)
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: J. Zeman, L. Mládek
Program:
1) zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2) schválení rozpočtových opatření
3) schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor
4) stanovení inventarizační komise
5) stanovení cen za pronájmy movitých a nemovitých věcí
6) žádost o dotaci POV
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 : zasedání zastupitelstva obce schvaluje navržený program jednání
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8 předložila návrh rozpočtových
opatření č.9, viz příloha
Usnesení č. 14: ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č.8 a schvaluje rozpočtová opatření č.9
Hlasování:
pro:9
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení č.14 bylo přijato.
Ad 3) Starostka předložila návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor na úseku projednávání
přestupků.
Usnesení č.15: ZO schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání
přestupků s městem Tábor. Obec nadále není schopna svými orgány výkon přenesené
působnosti na tomto úseku zabezpečit.
Hlasování:
pro:9
proti:0
zdržel se|: 0
Usnesení č.15 bylo přijato.

Ad 4) Starostka předložila návrh na složení inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok
2018 pro obec a pro příspěvkovou organizaci MŠ
Usnesení č.16 : ZO schvaluje inventarizační komisy pro provedení inventarizace majetku obce
ve složení: předseda -Šárka Stárová, členové - Roman Mládek, Martin Drtina
Hlasování:
pro:8
proti:0
zdržel se: 1
Usnesení č. 16 bylo přijato
Usnesení č. 17: ZO schvaluje inventarizační komisy pro provedení inventarizace majetku
příspěvkové organizace MŠ ve složení: předseda – Jana Škodová, členové – Šárka Stárová,
Jiřina Lutovská
Hlasování:
pro 8
proti
0
zdržel se
1
Usnesení č.17 bylo přijato.

Ad 5) Vzhledem k tomu, že obec pronajímá movitý a nemovitý majetek je potřeba stanovit ceny
pronájmů na rok 2019
Usnesení č. 18: ZO schvaluje pronájmy movitého a nemovitého majetku v těchto výších:
Pronájem bývalé jídelny (pod MŠ)
500,-Kč občané s TP v Radimovicích
700,-Kč ostatní
Zapůjčení výčepního zařízení
100,-Kč občané obce
200,-Kč ostatní
Zapůjčení pivních setů
20,-Kč/ks občané obce
50,-Kč/ ks ostatní
Zapůjčení party stanů
200,-Kč občané obce
500,-Kč ostatní
Hlasování:
pro:9
proti:0
zdržel se|: 0
Usnesení č.18: bylo přijato.

Ad 6) Starostka seznámila zastupitele s možností podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje.
Usnesení č. 19: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na opravu kaple (výměna oken a
dveří) a na rekonstrukci a rozšíření místního rozhlasu.
Hlasování:
pro:9
proti:0
zdržel se|: 0
Usnesení č.19 bylo přijato.

Ad 7) Různé:
a) zastupitelé projednali a stanovili podmínky předávání věcných darů občanům nad 65 let
Usnesení č. 20: ZO schvaluje předávání věcných darů (dárkový balíček a květina) občanům
obce při dovršení 65, 70, 75, 80, 85, 90 atd. let. Předání zajišťuje výbor pro kulturu a sport.
Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 20 bylo přijato.
b)pan Aleš Kutner předložil zastupitelům návrh na uspořádání charitativního koncertu
Radimovice pomáhají a požádal o finanční pomoc při této akci – návrh bude projednán v rámci
schvalování rozpočtu

c) zastupitelé projednali uspořádání společenského plesu (18.ledna 2019) – organizací je pověřen
výbor pro kulturu a sport
d) byl podán návrh na finanční nebo materiální pomoc rodině Myslivcových- projednáním
s rodinou pověřena starostka

Ad 8) Úkoly:
a) příprava rozsvěcení vánočního stromu, zajištění programu
b) rozdělení služeb při sběru elektroodpadu a papíru
c) příprava společenského plesu
Ad 9 ) Závěr
Starostka obce poděkovala přítomným zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve 22.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne:26.11.2018
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Mgr. Lenka Kubrová
…………………………………..
………………………………….

Starostka:

………………………………………..

