Zápis č.2
ze zasedání zastupitelstva obce Radimovice u Želče
konaného dne 21.3.2022
Místo konání: kancelář starostky OÚ Radimovice u Želče 40
Zasedání řídila: starostka obce paní Jana Hnojnová
Začátek zasedání: 18.30
Přítomni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny, hosté (příloha č.1)
Ověřovatelé zápisu: M. Klípa, J. Zeman

Program:
1. zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. schválení prodeje pozemků-cyklostezka
3. schválení hospodářského výsledku MŠ
4. schválení zhotovitele akce „Obnova místní komunikace 12c“
5. různé
6. úkoly
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: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Ad 2) Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na prodeje pozemků pod cyklostezkou.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen, identifikace pozemků dle skutečného zaměření stavby viz.GP
Usnesení č. 180: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Radimovice u
Želče a městem Tábor na prodej pozemků pod stavbou „Propojení Radimovic u Želče
a Větrov stezkou pro pěší a cyklisty“ za dohodnutou cenu 250Kč/m2 tj. 381.250Kč
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 180 bylo schváleno.
Ad 3) Zastupitelstvo projednalo hospodářský výsledek MŠ a žádost ředitelky MŠ o
převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ.
Usnesení č.181: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření příspěvkové organizace MŠ
za rok 2021 s hospodářským výsledkem ve výši 6.300Kč a schvaluje převedení tohoto
hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 181 bylo schváleno.
Ad 4) Zastupitelstvo projednalo návrh hodnotící komise na výběr zhotovitele akce „Obnova
místní komunikace 12c“ dle stanovených kritérií. Byly podány dvě nabídky, komise navrhuje
jako vítěze firmu Vialit Soběslav – dle kritérií - nejnižší cena a nejkratší doba realizace.

Usnesení č. 182: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele akce „Obnova místní
komunikace 12c“ firmu Vialit Soběslav s.r.o. za cenu 2.270.545,30Kč
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 182 bylo schváleno.
Ad 5) různé:
a) Zastupitelstvo projednalo žádost o změnu územního plánu. Se záměrem seznámil
přítomné Mgr. Orct. Žádost obsahuje tři varianty. Rozhodnutí o změně ÚP může
zastupitelstvo vydat až po stanovisku Krajského úřadu
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Mgr. Orcta na možnost změny
územního plánu umožňující rozšíření zón pro zástavbu RD.
b) Projednána žádost občanů na snížení rychlosti na komunikaci na Pracov. Dle
stanoviska, které starostka obdržela od PČR nelze umístit dopravní značkou
omezující rychlost, je třeba apelovat na slušnost a zodpovědnost řidičů.
c) Starostka obce informovala o jednání s hejtmanem Jčk, týkající se potřeb ubytování
Ukrajinců. Obec stanovila pro možnost ubytování prostor bývalé jídelny čp.5

Ad 6) úkoly:
Příprava akcí :
- recyklace – 2.4.2022 - zajistí M. Křemen
- vítání občánků – 2.4.2022 - zajišťuje kulturní komise
- velkoobjemový kontejner 8.4.-11.4.
- dětská diskotéka - 23.4.2022 – kulturní komise
- výstava květin 29.-30.4.2022 – spolupráce s ZO ČZS
- divadlo Kapota „V síti“ 14.5. 2022
Ad 7) Závěr:
Starostka obce poděkovala všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončila ve
20:15 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 21.3.2022
Zapisovatel: Mgr. Lenka Kubrová

Ověřovatelé: …………………………….
………………………………….
Starostka: …………………………………

