
Zápis č. 10/2013 
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 12. 12. 2013 od 19.00 hod 

na ÚM Radomyšl 
 
 
Přítomni (9) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský, p. Jaroslav Krejčí, p. Jana 
Tomaševičová, p. Pavel Kříž, p. Lubomír Mráz, Ing. Josef Babor,  p. David Kříž, p. Karel 
Kadečka 
 
Osadní výbory, občané : 8 
 
Program:  
  1. Zahájení 
  2. Určení ověřovatelů zápisu 
  3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva 
  4. Rozpočtové změny 
  5. Rozpočet na rok 2014 
  6. Dotace 
  7. Inventury 
  8. Různé 

8.1) Klubovna v Domanicích 
8.2) Kontrola matriční agendy 
8.3) Kontroly výborů 
8.4) Odměny pro výbory 
8.5) Římskokatolická církev 
8.6.) Soutěž v třídění odpadů 
8.7.) Kontejner na oblečení 
8.8)  Schůzka se zemědělci 
8.9)  Povodí Vltavy 

          8.10) Volný byt v DPS 
          8.11) Kronika Radomyšle 
          8.12) Povolení ke kácení – p. Novák 
          8.13) Prodej pozemku – Láz 
 

 
ad 1) Zahájení 
- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   
   zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 
- zápis č.89/2013, který byl k nahlédnutí na ÚM , byl ověřen a nebyly podány žádné námitky,  
   je tedy schválen. 
 
Usnesení č. 1 – S programem souhlasí – pro 8 hlasů 
 
ad 2) Určení ověřovatelů zápisu 
- p. starosta navrhuje určit jako ověřovatele zápisu Ing. Koubovského  a p. Mráze 
 
Usnesení č. 2 – ZM určuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a  
p. Mráze – pro 6 hlasů, zdrželi se 2 hlasy Ing. Koubovský a p. Mráz 
 
 



ad 3) Kontrola úkolů 
-zrušení přejezdu v Rojicích -  osadní výbor Rojice po jednání s Ing. Mlíčkem – nesouhlasí se 
zrušením přejezdu P 1373 v Rojicích  

Usnesení č. 3 – ZM nesouhlasí se zrušením přejezdu P 1373 v Rojicích – pro 8 hlasů 

Na jednání ZM se dostavil p. Krejčí 

ad 4) Rozpočtové změny 
- na pokyn p. starosty, který je pověřen k provádění rozpočtových změn do výše 300.000 Kč,  
   provedla účetní rozpočtové změny (rozpočtové opatření č. 9/2013), které jsou 
  přílohou tohoto zápisu 
- p. Tomaševičová – finanční výbor bere na vědomí 
 
Usnesení č. 4 - ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2013 a pověřuje starostu 
k provedení rozpočtových změn k 31.12.2013 bez omezení jejich výše – pro 9 hlasů 
 
ad 4) Rozpočet na rok 2014  
- návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán 21.11.2013 na pracovním zasedání zastupitelů a  
  osadních výborů a byl 22.11.2013 řádně vyvěšen. Nebyly podány žádné připomínky.  
  Rozpočet je navrhovaný jako přebytkový. Rezerva z minulých let je cca 9.000.000. Kč  
 
Navrhované příjmy 18.004.530,- 
Navrhované výdaje 16.618.391,- 
Financování:    1.386.139,- 
 
- pro spolky a další organizace je navrhováno celkem 402.000 Kč. 20.000 Kč určených na 
opravu kostela pro Maltézské rytíře nyní připadne Římskokatolické církvi, 
- p. Mráz – kolik je vyčleněno v rozpočtu na opravu chodníků, vzhledem k plánovanému 
přendávání elektrického vedení do země, navrhuje opravit chodníky v ulici Blatenská a na 
Sídliště 
- p. starosta – v rozpočtu je celkem na komunikace vyhrazena částka 500.000 Kč 
- p. Kadečka – jaké jsou předpokládané daňové příjmy v příštím roce 
- p. starosta – jako v loňském roce, přestože predikce Ministerstva financí předpokládá mírný 
nárůst 
 
Usnesení č. 5 – ZM souhlasí s přidělením příspěvku 20.000 Kč, vyčleněných původně pro 
Maltézské rytíře, Římskokatolické církvi – pro 9 hlasů 
 
Usnesení č. 6 – ZM schvaluje rozpočet pro rok 2014 dle předloženého návrhu – pro 9 
hlasů 
 
ad 5) Dotace 
- bylo provedeno vyúčtování všech dotací z POV JČK 2013, kromě úroků z úvěru, které 
proběhne v lednu 2014, z POV MMR 2013 a granty JČK 2013 
- na MZE byla předána dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Modernizace ČOV 
v Radomyšli 
 
- dotace z PRV prostřednictvím MAS svazku obcí Blatenska 
 – Výměna oken tělocvičny ZŠ  Radomyšl  - 14.11.2013 byla podaná žádost o proplacení 
nákladů, které by měly být proplaceny v roce 2014 



- dotace na projekt „Moderní úřad v Radomyšli“ – vybavení kanceláří – p. starosta podepsal 
Dohodu o poskytnutí dotace, ve které byl změněn termín podání žádosti o proplacení do 
31.7.2014, aby se kanceláře mohly vymalovat, až bude příhodné počasí 
-  rozpočet je 235.780 Kč vč. DPH, dotace 175.374 Kč 
 
- Byla podepsána Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z JČK na úhradu výdajů spojenou 
s činností SDH v Radomyšli na 69.341,-Kč,  
 
- na základě propočtů na společný projekt SOBu z finanční dotace JČK POV pro rok 2013 
připadá na Městys Radomyšl vlastní podíl celkem 11.432,10 Kč.  
Upgrade programu MISYS 2.432,10 Kč a projekt revitalizace zeleně 9.000 Kč. 
 
- projekt na „ozelenění náměstí v Radomyšli“ a prostranství před p. Novotným, Benešů a  
  Koubovských – spoluúčast činí 9.000Kč 
- p. Kadečka – je-li součástí projektu pokácení lip v parku 
- p. starosta – lípy jsou dle návrhu ve špatném stavu, kácet se rozhodně nebudou – je navrženo  
  prořezání, zpevnění a likvidace plísní 
 
Usnesení č. 7 – S uhrazením vlastních podílů na upgrade programu MISYS 2.432,10 Kč 
a projekt revitalizace zeleně 9.000 Kč souhlasí – pro 9 hlasů 
 
POV JČK 2014 :  
dotační tituly č. 1-5 - Parkoviště – ZŠ Radomyšl 
- akce je rozdělena do 2 etap. 1. etapa vybudování parkoviště bez finálního povrchu a  
   v 2. etapě finální povrch, zeleň a nájezd před školní jídelnu.  
Předpokládané náklady v roce 2014 405.000,-Kč, dotace max. 200.000,-Kč 
 
dotační titul č. 7 - ŠOV v Radomyšli vzdělává region 
- kurzy angličtiny, italštiny a  výpoč. techniky. Seminář pro starosty a seminář pro všechny,  
  kterým záleží na zachování kulturního dědictví, vydání 1000 kusů kalendářů, 1000 sad 
pohlednic zaměřených na prezentaci lidových krojů z celé ČR a propagační DVD 
- celkové náklady 290.000 Kč, dotace max. 200.000 Kč 
 
- dotační titul č. 8 - Dotace úroků z úvěrů na modernizaci ČOV v Radomyšli 
 - výše úroků v roce 2014 128.000 Kč, dotace 90.000 
 
Usnesení č. 8 – Se podáním žádostí o dotace z POV JČK 2014 souhlasí – pro 9 hlasů 
 
- Letní areál Radomyšl – p. starosta získal informace o možností získání až 85% dotace - 
žádost je nutné podat do 18.12.2013. předpokládaný rozpočet je 12.260.000 Kč, z toho 
předpoklad dotace z uznatelných nákladů je 8.628.675 Kč,   
 
Usnesení č. 9 - ZM schvaluje realizaci projektu „ Letní areál Radomyšl“ a předložení 
žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad, Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu, 29. kolo výzvy a v případě přidělení dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad financování projektu „ Letní 
areál Radomyšl“ z rozpočtu městyse ve výši celkových výdajů projektu, tj. min 
13.000.000 Kč – pro 9 hlasů 
 



- Firma Support project, s.r.o. předložila smlouvu o dílo na vypracování kompletní žádosti  
  do ROP NUTS II Jihozápad na akci s názvem „Přírodní koupaliště Radomyšl“  
 
Usnesení č. 10 – S uzavřením smlouvy o dílo s firmou Support project, s.r.o na 
vypracování kompletní žádosti do ROP NUTS II Jihozápad na akci s názvem „Přírodní 
koupaliště Radomyšl souhlasí – pro 9 hlasů 
 
- ROP NUTS II Jihozápad -  plánuje vyhlásit novou výzvu v oblasti podpory 1.5 Rozvoje 
místních komunikací. Výzva bude zaměřena na projekty výstavby a rekonstrukcí místních 
komunikací.  
- výzva by se mohla využít na komunikaci spojující novou bytovou výstavbu na Baborčici 
s bytovkami u hřiště. Předpokládané náklady jsou 10 - 15 mil. Kč 
 
Obec Sudoměřice žádá o schválení žádosti o získaní dotace z POV na společný kalendář na 
rok 2015 
 
Usnesení č. 11 - ZM schvaluje zapojení městyse do projektu „Kalendář Jihočeských 
vesnic roku 2015“ o jehož podporu požádala obec Sudoměřice u Bechyně v rámci 
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014 – Pro 9 hlasů 
 
- MMR provedlo dne 18.11.2013 kontrolu na čerpání dotace na „Dětské tábořiště“  
   v Leskovicích, kterou městys získal v roce 2009.  
- výsledek kontroly – bylo zjištěno, že byly dodrženy termíny přípravy a realizace. Nebylo   
   zjištěno porušení rozpočtové kázně a byla splněna účelovost přidělené státní dotace. 
 
- Jihočeský kraj vydal přehled grantových programů pro rok 2014- p. Mráz připraví žádost o 
dotaci pro divadelní spolek, p. starosta na Jihočeskou pouť  
 
- grant JČK – podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – výměna  
  kanalizačního potrubí k čističce odpadních vod v Radomyšli.  
- náklady celkem 3.640.495 Kč, maximální možná dotace je 2 mil Kč. 
- městys má projektovou dokumentaci i ohlášení stavby, 
 
Usnesení č. 12 – S podáním žádosti o grant JČK na výměnu kanalizačního potrubí 
k ČOV v Radomyšli souhlasí – pro 9 hlasů 
 
Sokolovna v Radomyšli – momentálně není žádný vhodný dotační titul 
- p. starosta navrhuje počkat s realizací, až bude jasné jaké operační programy budou 
vyhlášeny z fondů EU pro plánovací období 2014 – 2020, které se připravují 
 
ad 7) Inventury za rok 2013 
- p. starosta předložil plán inventur na rok 2013. V souladu s tímto plánem bude zřízena 
ústřední inventarizační komise a 10 dílčích inventarizačních komisí. 
- do ústřední inventarizační komise jmenuje 

Předseda: Ing. Koubovský Milan 
Členové: Jandová Ivana, Šandová Lenka,  Pichlíková Anna, Benešová Jitka 

 
 Usnesení č. 13 – ZM schvaluje předložený plán inventur na rok 2013 – pro 9 hlasů 
 
 



ad 8) Různé 
 
8.1) Klubovna v Domanicích  
- Ing. Martan seznámil přítomné s návrhem projektu klubovny v Domanicích  
- kapacita klubovny - 50 míst na sezení  
- klubovna bude mít topení v podlaze, ale během akcí v chladnějším období je možné využít  
   k vytápění krb 
- jako zdroj vody navrhuje nový vrt, kvůli kterému pravděpodobně bude nutné posunout 
dětské hřiště 
- navrhuje výhledově pozemek ohraničit kvůli dětem  
 
8.2) Kontrola matriční agendy 
- dne 31.10.2013 provedly matrikářky MěÚ Strakonice kontrolu výkonu matriční agendy 
prováděné úřadem městyse Radomyšl.  
- Závěr kontroly – výkon státní správy na úseku matrik je zajišťován na dobré úrovni, 
kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani závady a z toho důvodu nejsou 
přijímána žádná nápravná opatření. Zápisy v matriční knize jsou prováděny pečlivě a písmo je 
úhledné 
 
8.3) Kontroly výborů 
- ZM pověřuje finanční výbor kontrolou využití příspěvku na rok 2013 na činnost Základní a 
Mateřské školy podle zákona 250/2000 Sb. a kontrolou pokladen 
 
- ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení ZM za rok 2013 podle zákona 
320/2001 Sb. 
 
8.4) Odměny pro výbory 
- p. starosta navrhuje: 

osadní výbory Domanice, Láz, Podolí, Rojice – každý  1.500 Kč (500,- Kč/1 člen) 
finanční výbor – 3.000 Kč (1000,- Kč/1 člen) 
kontrolní výbor – 3.000 Kč (1000,- Kč/1 člen) 
výbor rozvoje -  5.000 Kč (1000,- Kčú1 člen) 
kulturní a sociální výbor – 5.000 Kč (1000,-Kč/1 člen) 
 

Usnesení č. 14  – ZM souhlasí s předloženým návrhem odměn – pro 9 hlasů 
 
8.5) Římskokatolická církev 
- p. starosta jednal se zástupci Římskokatolické církve, na kterou letos bezplatně převedl 
Suverénní řád Maltézských rytířů kostel sv. Martina, faru a další majetky  
- na úřadu městyse Radomyšl je cechovní korouhev, která je majetkem církve – p. starosta 
podá žádost o bezplatnou výpůjčku  
- pozemek před hospodou Na Křenovce p.č 1453 o rozloze 405m2 je rovněž majetkem církve 
– p. starosta podá žádost o bezplatný převod na městys 
- bude zažádáno o bezplatný pronájem části hospodářské budovy fary, kde je hasičárna na 20 
let a o věcné břemeno na část dvora a přístupovou komunikaci 
- městys přispěl církvi v minulých letech cca 500.000,-kč na opravu kostela a budovy, ve 
které je hasičárna, 
 
Usnesení č. 14 – S podáním žádosti o výpůjčku cechovní korouhve, zažádáním o 
bezplatný převod pozemku p.č. 1453 v k.ú Radomyšl a o bezplatný pronájem budovy 



hasičárny na 20 let s věcným břemenem  na část dvora a komunikaci souhlasí – pro 9 
hlasů 
 
8.6) Soutěž v třídění odpadů 
-městys Radomyšl se každý rok zapojuje do krajské soutěže „My třídit umíme“, kterou pořádá 
firma EKOKOM. Hodnotícím kritériem je celkový vytříděný opad, který se dělí počtem 
obyvatel, a dále se dostávají body za osvětu ke třídění.  
- v loňském roce se Radomyšl umístila na 15 místě s počtem bodů 704. Letos obsadila krásné 
7. místo s počtem bodů 750 a to z celkových 133 obcí v naší kategorii.  
 - p. starosta v této souvislosti vyjádřil poděkování všem obyvatelům, kteří třídí, a vyzval 
ty, kteří netřídí, aby se přidali, abychom příští rok byli ještě lepší.  
 
8.7) Kontejner na oblečení 
- firma Revenge, a.s. předložila smlouvu o umístění a provozování kontejneru na oblečení. 
Jedná se o 1 kontejner, který bude umístěn u nákupního střediska a bude vyvážen 1x týdně 
- městys Radomyšl obdrží za umístění 1.000Kč/rok 
- občané budou prostřednictvím úředních desek, rozhlasu a internetových stránek informování  
  o umístění nového kontejneru  
 
Usnesení č. 15 - S uzavřením smlouvy s firmou Revenge, a.s na umístění kontejneru na 
oblečení u nákupního střediska za úplatu 1.000Kč/rok souhlasí – pro 9 hlasů 
 
8.8) Schůzka se zemědělci 
- p. starosta a ing. Šauer z firmy ČEVAK se dne 6.11.2013 sešel se zemědělci ohledně 
hospodaření v okolí vodovodních vrtů.  
- zemědělci se zavázali pěstovat v těchto oblastech takové plodiny a hospodařit tak, aby se do 
půdy dostávalo minimální množství dusičnanů 
 
8.9) Povodí Vltavy 
- Povodí Vltavy oznamuje, že provede odstranění nánosů z Radomyšlského potoka – nánosy 
snižují kapacitu průtočnosti a tím dochází k zaplavování okolních pozemků 
 
8.10) Volný byt v DPS 
- v DPS Radomyšl se uvolnil byt po p. Šafářové 
- sociální výbor na svém jednání dne 9.12.2013, projednal žádosti ze seznamu žadatelů –  
- sociální výbor navrhuje uzavřít od 1.1.2014 nájemní smlouvu s p. Miluší Šebelovou, bytem  
  Chvalovice u  Netolic – dcera p. Tasáryová bydlí Na Baborčici. Jako náhradníka výbor  
  navrhuje p. Zdeňku Vackovou z Kamenice nad Lipou, která se narodila v Rojicích. 
 
Usnesení č. 16 – S návrhem sociálního výboru na uzavření nájemní smlouvy od 1.1.2014 
na volný byt v DPS Radomyšl s p. Miluši Šebelovou souhlasí – pro 9 hlasů  
 
8.11) Kronika Radomyšle 
- předložena k nahlédnutí kronika Radomyšle 
- rok 2012 dopsala p. Brůžková a to nově na počítači 
- Ing. Babor – zda-li je nutné do kroniky psát i události jako např. že Česká republika  
  zakoupila gripeny  
- p. starosta – do kroniky se píše nejen to, co se událo v tom roce v Radomyšli, ale má 
obsahovat i významné události z naší republiky a ze světa, které se v tom roce udály 
 



8.12) Povolení ke kácení – p. Novák 
- Ing. Novák Pavel, Radomyšl 225 žádá o povolení k pokácení topolu na p.č. 1/31 
   v k.ú Kaletice z důvodu stáří stromu a padání větví na veřejnou komunikaci a sousední  
    parcelu č. 48/2, kde se nachází garáž 
- p. Krejčí za výbor rozvoje souhlasí s pokácením s podmínkou vysázení 5 stromů na vlastním  
  pozemku 
 
Usnesení č. 17 – ZM souhlasí s pokácením topolu na p.č. 1/31 v k.ú Kaletice s podmínkou 
náhradní výsadby 5 stromů na vlastním pozemku – pro 9 hlasů 
 
8.13) Prodej pozemku – Láz 
- byl předložen geometrický plán za účelem prodeje pozemku p.č. 222/12 v k.ú Láz o rozloze 
281m2. Pozemek vznikl z původního pozemku p.č. 222/1 v k.ú Láz  
- p. Krejčí navrhuje vyvěsit záměr na prodej pozemku 222/12 v k.ú Láz 
 
Usnesení č. 18 – S vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 222/12 v k.ú Láz souhlasí – 
pro 9 hlasů 
 
Seznam příloh: 

1) Rozpočtové opatření č.9/2013 
2) Zápis z jednání sociálního výboru 
3) Rozpočet na rok 2014 

 
Zapsala dne 12.12.2013  p. Šandová 
 
 
 
Ověřovatelé Ing. Koubovský............................. 
 
 
                   p. Mráz ......................... 

………………………….. 
                                                                                                                   starosta městyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 


