Zápis č.4
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 31.5.2021
Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 19.00
Přítomni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: R. Mládek, J. Zeman
Program:
1. zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místních poplatcích
3. schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
4. schválení účetní závěrky obce za rok 2020
5. schválení účetní závěrky MŠ za rok 2020
6. schválení napojení obce Dražičky na vodojem Slapy-Radimovice
7. projednání pořízení změny č.2 ÚP Radimovice u Želče
8. různé
9. úkoly
10. 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: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č.2 /2021 o místních
poplatcích.
Usnesení č. 141: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 2/ 2021 o místních poplatcích.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 141 bylo schváleno.
Ad 3) Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 a zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2020 provedenou krajským úřadem Jihočeského kraje.
Usnesení č.142 : Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2020, a to bez výhrad.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.142 bylo schváleno.
Ad4) Předseda finančního výboru přednesl zprávu finančního výboru ke schválení

účetní závěrky za rok 2020. Zastupitelstvo obce tuto účetní závěrku projednalo.
Usnesení č.143 : Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
Hlasování:
pro: 9 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.143 bylo schváleno.

Ad5) Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Radimovice u Želče za rok 2020.
Usnesení č. 144: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Radimovice u Želče za rok 2020.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.144 bylo schváleno.
Ad 6) Starostka seznámila zastupitele s žádostí obce Dražičky na možnost napojení
obce Dražičky na vodojem Slapy-Radimovice. Bylo vedeno jednání obcí Radimovice ,
Slapy a Dražičky se zástupci provozovatele (Čevak Tábor). Provozovatel přítomné
zástupce ujistil, že technické a kapacitní možnostech stávajícího vodojemu umožňují
připojení další obce za předem definovaných podmínek.
Usnesení č. 145: Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením obce Dražičky na
vodojem Slapy-Radimovice.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.145 bylo schváleno.
Ad 7) Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jiřího Punčocháře o možnosti změny č.2 ÚP
Radimovice u Želče, umožňující rozšíření ploch pro bydlení v lokalitě 11 a 12. Pro
rozhodnutí o pořízení je nutné stanovisko KÚ Jihočeského kraje.
Usnesení č. 146: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Jiřího Punčocháře
k možnosti změny č.2 ÚP Radimovice u Želče umožňující výstavbu RD na
pozemcích v lokalitě 11 a 12
Ad 8) Různé:
a) Cyklostezka: starostka informovala přítomné o stavu prací na stavbě cyklostezky
Radimovice-Větrovy
b) Přístup na pozemek manželů Valáškových: Zastupitelstvo projednalo návrh
úpravy parčíku (parcela č. 253/10) – zabezpečení přístupu k jednotlivým
pozemkům, vytvoření parkovacích míst – nechat zpracovat cenovou nabídku na tyto
úpravy.
Ad 9) Úkoly:
a) Recyklace 5.6.2021- p. M. Klípa
b) Návštěvy občanů k výročím
c) Spálení větví a dřeva U Kapličky – M. Drtina, R. Mládek a M. Klípa
Ad 10) Závěr :
Starostka obce poděkovala všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání
ukončila ve 21.00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 31.5.2021
Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová
Ověřovatelé: …………………………………..
………………………………….
Starostka: ………………………………………..

