
Zápis č. 2/2014 
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27. 02. 2014 od 19.00 hod 

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

6.1) Pasportizace dopravního značení 
6.2) MAS SOB 
6.3) Lavičky a koše na psí exkrementy 
6.4) Žádost o dokončení VO v Domanicích 
6.5) Výbor rozvoje 
6.6) Ostatní 
 

ad 1) Zahájení 
- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   
   zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 
- zápis č.1/2014, který byl k nahlédnutí na ÚM , byl ověřen a nebyly podány žádné námitky,  
   je tedy schválen. 
 
Usnesení č. 1 – S programem souhlasí – pro 9 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 7 hlasů, zdrželi se 2 hlasy Ing. Koubovský a p. Mráz 
 
ad 3) Kontrola úkolů 
- p. David Horňák, Strakonice – žádá o pronájem rybníku v Domanicích 
- osadnímu výboru Domanice se nepodařilo s p. Horňákem spojit – úkol trvá do příštího ZM  
 
- p. Tomaševičová  na základě pověření na minulém ZM připravila finanční analýzu o  
  možnosti lepšího zúročení finančních prostředků městyse 
- jako výhodný pro městys našla u  ČSOB  spořící účet pro podnikatele kde je úrok 0,5% a 
  nebo bonusový spořící účet u Komerční banky, který nabízí úrok 0,6 %, díky kterému by  
  městys například při zůstatku 3. mil Kč získal za rok 18.000Kč  
- p. starosta uvažuje o uložení volných prostředků ve výši 5 až 6 mil. Kč 
- p. Tomaševičová předala starostovi materiály k prostudování    
 



ad 4) Rozpočtové změny 
- na pokyn p. starosty, který je pověřen k provádění rozpočtových změn do výše 300.000 Kč,  
   provedla účetní rozpočtové změny (rozpočtová opatření č. 1/2014 a č. 2/2014), která jsou 
  přílohou tohoto zápisu 
 
Usnesení č. 3  - ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2014 a č. 2/2014– pro 9 
hlasů 
 
ad 5) Dotace a investiční akce 
- p.starosta uzavřel smlouvu o dílo s firmou G-PROJECT, s.r.o České Budějovice na   
vypracování žádosti o dotaci na výstavbu komunikace - cena činí 195.000 Kč 
- částku 195.000 Kč městys zaplatí pouze v případě schválení dotace  
 
Usnesení č.  4 -   Zastupitelstvo městyse Radomyšl schválilo předložení žádosti o dotaci 
na projekt Výstavba komunikace do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 
Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Zastupitelstvo 
městyse Radomyšl souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a 
spolufinancováním v případě schválení dotace v rámci rozpočtu městyse Radomyšl. 
V rámci rozpočtu městyse Radomyšl je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 
9 mil. Kč“ – pro 9 hlasů 
 
- dotace na Letní areál Radomyšl – ROP Jihozápad zaslal oznámení o kladném výsledku 
hodnocení přijatelnosti, což znamená, že projekt postupuje do další fáze procesu administrace, 
kterou je věcné hodnocení projektu. Výsledek bude znám v březnu.  
 
- byla podána žádost o grant – Jihočeského kraje z programu na podporu venkovského  
  školství na vybudování nové třídy MŠ Radomyšl v ZŠ Radomyšl.  
- celkové náklady vč. projektu 557.734 Kč. Požadovaná dotace 334.640 Kč 
 
- byla podána žádost na MMR o dotaci z dotačního titulu č. 3 na prezentaci úspěšných  
  projektů v oblasti kultury 
 
- firma GPL – Invest s.r.o. provedla výběrové řízení na akci „Výměna kanalizačního a  
   vodovodního potrubí v městysi Radomyšl“ 
- byly předloženy 3 nabídky a jediným kritériem hodnocení byla nabídková cena 
 

1. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o – 2.781.224 Kč bez DPH 
2. ALDDAST, spol. s.r.o – 2.794.970 Kč bez DPH 
3. PROTOM Strakonice, s.r.o – 2.905.045 Kč bez DPH 

 
- Výběrová komise ve složení ing. Luboš Peterka, Pavel Kříž a ing. Josef Babor posoudila 
předložené nabídky a navrhuje uzavřít Smlouvu o dílo s firmou GARANTSTAV stavební 
Strakonice s.r.o., která předložila nejvhodnější nabídku 
 
Usnesení č. 5 – S uzavřením smlouvy o dílo s firmou GARANTSTAV stavební 
Strakonice s.r.o na akci „Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v městysi 
Radomyšl“ souhlasí – pro 9 hlasů 
 
 
 



ad 6) Různé 
 
6.1) Pasportizace dopravního značení 
- dne 13.2.2014 nabyl účinnosti pasport a projekt dopravního značení v Radomyšli včetně  
  osad Domanice, Láz, Leskovice, Podolí a Rojice 
-  schválený rozpočet na dopravní značení pro rok 2014 je 100.000 Kč 
- z tohoto rozpočtu budou hrazena i výměna špatně čitelných označení ulic v Radomyšli, na  
  kterých již pracuje p. Valentin Horba  
- na základě této pasportizace zaslal p. starosta dne 26.2.2014 p. Josefovi Hřebíčkovi, Rojice 
8 dopis tohoto znění: 
Věc: Posouzení křižovatky silnice II/173xMk 2c v obci Rojice 
- na základě Pasportu a projektu dopravního značení, schváleného Policií ČR vydal MÚ 
Strakonice – odbor dopravy Veřejnou vyhlášku, která stanoví dle § 77, odst. 1 zákona č. 
361/2000 Sb. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v městysi Radomyšl včetně 
osad Domanice, Láz, Leskovice, Podolí a Rojice a která nabyl účinnosti 13.2.2014. V rámci 
uvedeného pasportu byla posuzována také křižovatka silnice II/173 x MK 2c v obci Rojice.  
V příloze posílám stanovisko zpracovatele Pasportu firmy SOMARO CZ, s.r.o k úpravě 
provozu v této křižovatce, ze kterého vyplývá, že křižovatku nelze vodorovným, svislým 
značením, parkováním vozidel ani jiným způsobem zmenšovat. 
- dopis byl dán na vědomí také osadnímu výboru Rojice 
- pracovníky úřadu městyse budou neprodleně odstraněny patníky, které v křižovatce p. 
Hřebíček umístil 
 
6.2) MAS SOB 
- nutné odsouhlasit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční 
skupiny Svazku obcí Blatenska , o.p.s. na období 2014-2020 , díky které bude moci městys 
čerpat v příštím programovém období finanční podporu z EU, která je rozdělována přes MAS 
SOB. 
 
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo městyse souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s. na období 
2014-2020 – pro 9 hlasů 
 
6.3) Lavičky a koše na psí exkrementy 
- p. Matoušková žádá o umístění laviček na cestě do Kaletic a k rybníku „Cihelna“ a o  
  umístění speciálních košů na psí  exkrementy ( k Jánu, k Sokolovně a v ulicích Školní, U 
Hřiště, Na Sídlišti a  Podolské) 
- p. Rončka – je možné že občané budou do speciálních košů na exkrementy házet směsný 
odpad. Navrhuje např. při placení poplatku za psa dávat lidem zdarma určitý počet pytlíků na 
psí exkrementy a další třeba za výhodnější cenu na úřadě prodávat 
- Ing. Babor – je pro oddělené koše na odpad a na psí exkrementy a žádá o umístění košů také  
   u   hřiště za školou a u spojovací uličky mezi dětským hřištěm a „Břízkami“,  
-  p. starosta s p. Matouškovou připraví návrh na umístění košů a laviček 
 
6.4) Žádost o dokončení VO v Domanicích 
- p. Hloucha Pavel žádá o dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Domanice – severní část,  
  kde v letošním roce bude započata stavba rodinných domů.  
- p. starosta navrhuje instalovat lampy VO po dokončení komunikace a zahájení výstavby RD   
- osadní výbor Domanice souhlasí s návrhem starosty   
 



Usnesení č. 7 – ZM souhlasí s instalací lamp VO až po dokončení komunikace a zahájení 
výstavby RD - pro 9 hlasů 
 
6.5) Výbor rozvoje 
 
- dle zápisu z jednání výboru rozvoje (VR) konaného dne 24.2.2014, který je přílohou tohoto  
  zápisu 
 
k bodu 1) Žádost p. František Hřebejk, Chelčického 96, Strakonice o povolení k pokácení a 
následnému odprodeji vyznačených stromů v katastru obce Rojice v lokalitě pod chatami. 
Jedná se o 2ks vzrostlých stromů a náletové dřeviny. Na místě provedeno místní šetření. VR 
doporučuje žádosti vyhovět.Prodej za cenu dle platného sazebníku Městyse Radomyšl. 

Usnesení č. 8 – ZM souhlasí s pokácením 2 ks vzrostlých stromů a náletových dřevin a 
následnému prodeji p. Františku Hřebejkovi za cenu dle platného sazebníku Městyse 
Radomyšl – pro 9 hlasů 
 
k bodu 2 ) Návrh ceny za směnu pozemků v Podolí. Jedná se o směnu stavebního pozemku  
 č. 31/2 – 69 m2 za pozemky městyse Radomyšl č.129/7 – 40 m2h a 129/8 – 48 m2  
Rozdíl ve výměrách pozemků činí 19 m2, které p. Plechatý doplatí městysi. VR navrhuje cenu 
50,- Kč + DPH za rozdílový m2. Záměr byl vyvěšen.  

Usnesení č. 9 – ZM souhlasí se směnou pozemků a navrhovanou cenou 50 Kč/m2 + DPH 
– pro 9 hlasů 

K bodu 3)  Návrh ceny pozemku v k.ú.Podolí – směna pozemků mezi p.č.257/1 a 257/2, 
p.č.257/1 bude zvětšena o díl „b“ o výměře 58 m2,p.č.257/2 bude zvětšeno o díl „d“ o výměře 
5 m2 z p.p.257/1. Nově oddělena p.č.257/4 o výměře 28 metrů čtverečních.VR souhlasí se 
směnou a navrhuje cenu 50,- Kč + DPH za rozdílový metr čtvereční. Záměr byl vyvěšen. 

Usnesení č. 10 – ZM souhlasí se směnou pozemků a navrhovanou cenou 50 Kč/m2 + 
DPH – pro 9 hlasů 

k bodu 4) Návrh ceny pozemku p.č.595/11 o výměře 14 m2 v k.ú. Domanice. VR souhlasí 
s prodejem jedinému zájemci p. Václavu Vrbovi z Domanic za cenu 50,- Kč + DPH za m2  

Usnesení č. 11 – ZM souhlasí s prodejem pozemku p. Václavu Vrbovi za cenou 50 Kč/m2 
+ DPH – pro 9 hlasů 

k bodu 5) Návrh ceny pozemku p.č. 222/12 v k.ú. Láz o výměře 281 m2. VR navrhuje prodej 
pozemku do podílového spoluvlastnictví zájemcům a to 1/3 Pavle Matouškové, Strakonice, 
1/3 manželům Janě a Jiřímu Solnařovým a 1/3 Michaele Balákové Panošové, Praha za cenu 
50,- Kč/m2 + DPH. 

Usnesení č. 12 – ZM souhlasí s navrženým prodejem za cenou 50 Kč/m2 + DPH – pro 9 
hlasů 

k bodu 7) Integra Písek s.r.o., Jeronýmova 906/47. Návrh na uzavření smlouvy o věcném 
břemenu č.014330026426/002 v návaznosti na dokončení stavby s názvem „Radomyšl – 



Demeter, kabel NN,1/84“. V souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí 
č.1030011872/001 ze dne 26.4.2013. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 500 Kč bez 
DPH. VR souhlasí. 

Usnesení č. 13 – ZM souhlasí s uzavřením smlouvy v návaznosti na dokončení stavby 
s názvem „Radomyšl – Demeter, kabel NN,1/84“. V souladu s podmínkami smlouvy o 
smlouvě budoucí č .1030011872/001 ze dne 26.4.2013 za úplatu 500 Kč bez DPH – pro 9 
hlasů 
 
6.6) Ostatní 
- Ing. Babor – děkuje za prořezání cesty do Kaletic a žádá, aby vzhledem k narůstajícímu  
  vandalismu místní Policie prováděla častější kontroly zejména v noci.  
- p. starosta – žádost bude tlumočit místní Policii,  
- p. Kříž Pavel – jménem sportovců využívajících tělocvičnu ZŠ žádá o umístění žaluzií nebo  
  jiného zařízení pro možnost zastínění oken v tělocvičně proti oslňujícímu slunci 
- p. starosta – žádost k vyřízení předá řediteli ZŠ Radomyšl 
- p. Kříž za Radomyšl a p. Kadečka za Leskovice zvou všechny přítomné na sobotní 
Masopust 
 
- osadní výbor Láz -  p. Novotný informuje o vzniklé černé skládce v Lázu 
- p. starosta – prověří majitele pozemku a pokud jím není městys osloví vlastníka, aby  
  skládku odklidil  
 
Seznam příloh: 

1) Rozpočtové opatření č.1/2014 
2) Rozpočtové opatření č.2/2014 
3) Zápis z jednání výboru rozvoje 

 
 
Zapsala dne 27.2.2014  p. Šandová 
 
 
Ověřovatelé Ing. Koubovský.............................. 
 
 
                   p. Mráz ......................... 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 


