Zápis č.4
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 20.7.2020
Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.00
Přítomni: 7 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: R. Mládek, M. Křemen
Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení rozpočtových opatření č.4
3. schválení nákupu měřiče rychlosti
4. schválení prodeje pozemků – parkoviště Větrovy
5. vyřízení žádostí
6. různé
7. 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.
Zasedání zastupitelstva obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových opatření č. 4 předložené starostkou, viz
příloha zápisu
Usnesení č. 91: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4.
Hlasování:
pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Ad 3) Na základě žádosti občanů, z důvodu nedodržování předpisů řidiči především při
vjezdu do obce a po prověření možností řešení s Policií a SÚS Tábor zastupitelstvo
projednalo nákup měřiče rychlosti.
Usnesení č. 92: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a instalaci měřiče rychlosti GR33 L od
firmy sovt-radio s.r.o.

Hlasování:
pro: 7
proti: 0
Usnesení č. 92 bylo schváleno.

zdržel se: 0

Ad 4) Dle vyvěšeného záměru zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy s městem Tábor
o prodeji pozemků pro záchytné parkoviště Větrovy
Usnesení č.93 : Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc.č. 1014, 1068/13,
1068/15, 1088/16, 1088/65, 1088/66, 1088/67, a díl „a“ vše v k.ú. Horky u Tábora městu
Tábor za cenu 207.000,- Kč.

Hlasování:
pro: 7
proti: 0
Usnesení č.93 bylo schváleno.

zdržel se: 0

Ad 5) vyřízení žádostí
a) Projednání žádosti p.Lengera na směnu nebo pozemků
Usnesení č. 94: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s jakoukoli změnou vlastnických
vztahů mezi panem Lengerem a obcí.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.94 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo žádost pí.Klípové o výpověď nájemní smlouvy místní hospůdky
Usnesení č. 95: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní
Klípovou k 30.9.2020 a schvaluje zveřejní záměru na pronájem hospůdky od
1.11.2020
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.95 bylo přijato
Ad 6) různé
a) kontejner na papír 24.7.-26.7.
b) uzavírka Oulehle
c) úprava skládky
d) oprava výmalby kaple
Ad 7) úkoly:
Recyklace – ing.Mládek
Spolupráce při akci Radimovice pomáhají
Příprava poutě – kulturní komise

Ad8) Závěr :
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila ve 20.00hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 27.7.2020
Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová
Ověřovatelé: …………………………………..
………………………………….
Starostka: ………………………………………..

