
Zápis č. 3/2014 
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27. 03. 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 : 5 
 
Program:  
  1. Zahájení 
  2. Určení ověřovatelů zápisu 
  3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva městyse 
  4. Rozpočtové změny 
  5. Dotace a investiční akce 
  6. Přezkum hospodaření 
  7. Cena vodného na rok 2014  
  8. Rekonstrukce ulice Písecká 
  9. Spojení internetových sítí v Radomyšli 
10. Rally Agropa 2014 
11. Různé 

11.1) Změna úředních hodin ÚM a MLK Radomyšl 
11.2) Dopravní značení 
11.3) Reprezentační ples městyse 
11.4) Úprava mobilní sítě Telefonica Czech Republic a.s 
11.5) Dohoda o provedení práce pro rok 2014 – „Letní areál“ 
11.6) Nájem z autobusové zastávky- Láz 
11.7) Účetní závěrka MŠ Radomyšl 
11.8) Účetní závěrka ZŠ Radomyšl 
11.9) Přestavba koupelny v DPS 
11.10) Členský příspěvek SPOV 
11.11) Výbor rozvoje 
11.12) Ostatní 
 

ad 1) Zahájení 
- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   
   zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 
- zápis č.2/2014, 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 
- Pronájem rybníku v Domanicích - osadnímu výboru Domanice se opakovaně nepodařilo s 
  p. Horňákem spojit 
 
- spořící účet – p. starosta na základě podkladů z minulého ZM od p. Tomaševičové a dalších  
  zjištěných informací od bank ČSOB, ČS a KB navrhuje založit pro zhodnocení volných 
finančních prostředků spořící účet u ČSOB, která předložila nejlepší nabídku   
- vedení běžného účtu ke spořícímu účtu je bez poplatků 
- úrok na spořícím účtu činí 0,7%  
- u spořícího účtu není uplatňována žádná výpovědní lhůta, peníze jsou kdykoli k dispozici 
- p. starosta navrhuje vložit na tento spořící účet částku 9 mil. Kč 
 
Usnesení č. 3 – ZM souhlasí se založením spořícího účtu pro podnikatele u ČSOB a 
vložením finančních prostředků ve výši 9 mil. Kč – pro 9 hlasů 
 
- lavičky– během měsíce dubna budou pracovníky ÚM umístěny nové lavičky u rybníka 
   Cihelna, na cestě do Kaletic, ke hřbitovu a dále 1 koš na odpad u kostela sv. Jana Křtitele 
 
- koše na psí  exkrementy – nejvýhodnější nabídka  na koše je od ROS Strakonice –    
   s dopravou vyjde 1 koš na 1.500 Kč  
- koše budou umístěny ve Školní ulici, Sokolské, U Hřiště, na Maltézském náměstí a Na  
   Baborčici mezi hřištěm a chodníkem  
- u školního hřiště bude umístěna cedule se zákazem venčení psů 
 
- sáčky na psí exkrementy – je zde evidováno cca 250 psů a proto městys nakoupí 300 Ks  
   bloků po 50 ks sáčků za 2.142 Kč vč DPH.  
- 1 balík po 50 ks sáčků dostanou občané, kteří zaplatí poplatek za psy zdarma a dále budou 
mít možnost si zakoupit na ÚM za cenu 10 Kč 1 balík s 50 ks sáčků  
- náklady spojené s nákupem košů a pytlíků se uhradí z peněz vybraných z poplatků za psy 
 
Usnesení č. 4 – S nákupem sáčků a košů na psí exkrementy a jejich umístěním souhlasí – 
pro 9 hlasů 
 
- vandalismus – p. starosta na žádost Ing. Babora ohledně vzrůstajícího vandalismu a  
  častějších nočních kontrol oslovil velitele místní police p. Laňku.  
- ten p. starostu informoval, že vandalismus se vyskytoval, ale v posledních měsících nebyl  
   zaznamenán a apeluje na aktivitu občanů v této oblasti, aby neváhali a případně i anonymně  
   zavolali na linku 158, pokud budou svědky nějaké události. Policie provádí autem denně 
noční kontroly 
- Ing. Babor – vandalismus je stále -  jen za poslední dobu byla rozbita výplň telefonní  
  budky, vysypané koše, utržený okap na zastávce. Provádění kontrol autem je nedostačující,  
  stačilo by třeba jen v konkrétní dobu např. v noci z pátku na sobotu, o zábavách provádět i  
  pěší obchůzky  
 
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. 3/2014), která jsou 
  přílohou tohoto zápisu 
- finanční výbor bere na vědomí 
 



Usnesení č. 5  - ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2014– pro 9 hlasů 
 
ad 5) Dotace a investiční akce 
 
- Výměna kanalizačního potrubí k čističce odpadních vod v Radomyšli – schválena  
   dotace ve výši 1.821.677 Kč. Celkové náklady 2.781.224 Kč bez DPH z toho vlastní podíl 
činí 959.547 Kč 
 
 - Jihočeský kraj - grant na podporu kultury - divadelní představení prodaná nevěsta –  
    byla schválena dotace ve výši 20.000 Kč 
 
- Nová třída MŠ v Základní škole – Grantový program JČK na podporu venkovského  
   školství – probíhá stavební řízení 
 
- dotace z POV JČK 2014,  dotační titul č. 1-5 - Parkoviště – ZŠ Radomyšl 
-  MÚ Strakonice vydal územní rozhodnutí  
 
ROP NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 3–Rozvoj cestovního ruchu, Oblast podpory 3.1.- 
„ Letní areál Radomyšl“ – výsledky budou známy do 3 týdnů 
- p. Rončka informuje o probíhající 1. etapě oprav Letního areálu – oprava střechy, stropů,  
  elektriky, dešťové kanalizace, chodníčku atd. Během 14 dnů by měly být práce dokončeny 
 
- žádost o poskytnutí dotace JČK na podporu jednotek SDH – celkové náklady 254.880 
Kč, požadovaná dotace 60% - 152.928 Kč na zásahové obleky, obuv, přilby, zátylníky,  
kalové čerpadlo a  údržbu hasičského auta.  
- v letech 2011-2014 – zasahovala místní jednotka SDH u 9 událostí z toho bylo 5 požárů a  
  4x jako technická pomoc s uchráněnými hodnotami 1.020.000,-Kč 
 
ROP NUTS II Jihozápad – dotace na komunikaci spojující novou bytovou výstavbu na 
Baborčici.  
- dnes 27.3.2014 p. starosta podepsal žádost a do konce týdne bude podána na ROP   
 
- rekonstrukce kapličky v Rojicích – jedná se o rekonstrukci krovu kapličky včetně věže. 
Celkové náklady 269.431 Kč vč. DPH 
- pro osadní výbor Rojice bude nutné navýšit rozpočet pro letošní rok a to na úkor roku  
  příštího. 
 
Usnesení č. 6 – S rekonstrukcí kapličky a navýšením rozpočtu pro osadní výbor Rojice 
na úkor roku 2015 souhlasí – pro 9 hlasů 
 
ad 6)  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 
- KÚJČK ve dnech 14.08.2013-15.08.2013 a 5.3.2014 provedl přezkoumání hospodaření za  
  rok  2013. Závěr nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
- p. starosta - již po dobu 7 let má městys výsledek přezkumu hospodaření bez chyb a 
nedostatků, velký podíl na tom má účetní p. Jandová 
- z celkového počtů  622 kontrolovaných obcí na území jihočeského kraje mělo za rok 2012  
tento výsledek udávaný pod písmenem a) 312 obcí,  u 221 obcí byl výsledek b) byly zjištěny 
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) , 
výsledek c) mělo 89 obcí – byly zjištěny nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti 
nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v porušení povinností nebo překročení působnosti 



územního celku, stanovených zvláštními právními předpisy v neodstranění nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky  
- Ještě horší výsledek byl u dílčích přezkumů za rok 2013, kdy a) mělo 209 územních celků, 
b) 228 a c) 135 což znamená, že nedostatky byly zjištěny u 63 % územních celků 
 
ad  7) Cena vodného na rok 2014 
- ČEVAK předložil návrh ceny vodného na rok 2014. 
- z návrhu mimo jiného vyplývá, že spotřeba vody je po dobu 3 let skoro stejná - 27.000 m3 
- pro letošní rok je  navrhovaná cena vodného o 65 haléřů bez DPH vyšší -  cena se tak 
zvyšuje z 40,04 Kč na  40,69  Kč/m3  bez DPH. 
- pevná složka vodného, podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez DPH)  
   je v 1. skupině 200 Kč, ve 2. skupině 1.424 Kč, ve 3. skupině 5.212 Kč 
- pro zajištění potřebné obnovy vodohospodářského majetku městyse Radomyšl by mělo být   
  každoročně vynaloženo minimálně 544 tis. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukční  
  obnovu vodovodu. Za nedodržení hrozí od letošního roku sankce od Ministerstva 
zemědělství, z toho důvodu bude zpracován plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, 
dle kterého bude městys každý rok navyšovat nájemné o cca 16.000 Kč a cenu vodného o cca 
0,60 Kč/m3 bez DPH a to do roku 2038 
- Ing. Babor – dotaz na přivaděč z Římova 
- p. starosta – připravuje se schůzka se zástupci kraje, JVS a starostů dotčených obcí. 
 
Usnesení č. 7  – ZM souhlasí s kalkulací vodného pro rok 2014 - s cenou 40,69 Kč/m3  
bez DPH a s přípravou plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací s variantou c) 
vývoje do roku 2038 – pro 9 hlasů 
 

- Čevak dále informuje, že v Radomyšli proběhla v poslední době 3x výměna armatur, díky 
kterým bude lepší ovladatelnost vodovodní sítě – možnost uzavření pouze malého úseku 
v případě poruch a jejich snadnější a rychlejší vyhledání.  

ad 8) Rekonstrukce ulice Písecká 
- jednání o rekonstrukci probíhají s majitelem komunikace Jihočeským krajem a se SÚS již od 
roku 2003 
- SÚS JK – zaslala návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů na rekonstrukci silnice  
  II/139 v Radomyšli (ulice Písecká) na zhotovitele projektové dokumentace 
- náklady spojené se zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu ponese SÚS Jihočeského  
   kraje 
 
Usnesení č. 8 – S uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů na rekonstrukci 
silnice II/139 v Radomyšli (ulice Písecká) souhlasí – pro 9 hlasů 
 
ad 9) Spojení internetových sítí 
- dosavadní poskytovatel internetového připojení pro ÚM firma Net-profi s.r.o oznamuje  
  spojení lokálních sítí s dalším poskytovatelem bezdrátového internetu v Radomyšli firmou  
  Štěpán Maleč – RECOM Strakonice 
- spojení sítí bylo dne 26.3.2014 již zrealizováno. Internetové připojení a jeho servis je pro  
   úřad nadále bezplatné 
 
 
 



ad 10) Rally Agropa 2014 
- Automoto klub Pačejov žádá o schválení průjezdu obcemi v obvodu Radomyšle dne  
 9.8.2014  
- navrhovaná trasa rally –Třebohostice - Chrášťovice- Láz -  Leskovice (mimo) 
- p. starosta oslovil p. Kadečku za Leskovice a osadní výbor Láz o vyjádření 
- osadní výbor Láz souhlasí s  průjezdem obcí včetně objezdu kolem kapličky z důvodu 
zpomalení aut  
- Leskovice - p. Kadečka – souhlasí s navrhovanou trasou, která vede mimo Leskovice 
 
Usnesení č. 9 – S průjezdem po komunikacích ve správě městyse, s jejich uzavírkou, 
navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikace v sobotu dne 9.8. 2014 
v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky v rámci Rally Agropa 2014 souhlasí  – pro 9 
hlasů 
 
ad 11) Různé 
 
11.1) Změna úředních hodin ÚM a MLK Radomyšl 
- p. starosta navrhuje prodloužit úřední hodiny ÚM ve středu do 18 hodin a v pátek zkrátit do 
11 hod, tak jak je běžné ve státní správě. Úřad tak bude pro občany otevřen následovně: 
 
Pondělí  7 -11 12.00 -15  
Úterý  7 -11 12.00 -15 
Středa  7 -11 12.00 -18 
Čtvrtek 7 -11 12.00 -15 
Pátek  7 -11  
 
Vzhledem k již dřívější změně standardů pro knihovny navrhuje p. starosta snížit půjčovní 
dobu v MLK Radomyšl z dosavadních 30 hod. na 20 hod. Standard doporučuje pro obce naší 
velikosti s počtem obyvatel od 1001-3000 - 15 až 23 hod.  
Půjčovní doba knihovny bude: 
 
Pondělí   16  - 20  
Úterý  13  - 17  
Středa    7   - 11  
Čtvrtek  13 -  17  
Pátek      7 -  11  
 
- občané budou o těchto změnách, které budou platit od 1.5.2014 informováni v “Sobáčku“ , 
na úředních deskách a internetu. 
 
- v dubnu končí na ÚM paní Benešová a její pracovní náplň převezmou p. Majerová a p. 
Šandová. Kroniku od p. Benešové převezme p. Majerová. 
 
Usnesení č. 10 – Se změnou úředních hodin ÚM Radomyšl a MLK Radomyšl souhlasí – 
pro 9 hlasů 
 
11.2) Dopravní značení 
- v souvislosti se změnou značení v důsledku pasportizace byl předložen nabídkový rozpočet 
od firmy ZNAKON, a.s a SOMARO CZ s.r.o 
- ZNAKON, a.s – 363.234,56 Kč 



- SOMARO CZ s.r.o – 381.287 Kč 
-  bude vyměněno 24 ks špatně čitelných označení ulic v Radomyšli – 15.000 Kč 
- dopravní značky v letošním roce budou osazeny za 85.000 Kč. Oslovena bude firma 
ZNAKON, a.s. 
 
11.3) Reprezentační ples městyse 
- dne 15.3.2014 se uskutečnil  již 11. reprezentační ples městyse  
- starosta děkuje všem, kteří se na jeho organizaci podíleli 
- plesu se zúčastnilo 317 lidí 
- výtěžek z plesu 21.419 Kč 
 
11.4) Úprava mobilní sítě Telefonica Czech Republic a.s 
- Telefonica Czech Republic a.s žádá o uzavření nové nájemní smlouvy a to z důvodu: 
1) zohlednění nové skutečnosti a to  sdílení sítí s operátorem T-mobile 
2) nová smlouva by byla již podle nového občanského zákoníku, stávající je z roku 2005 
3) dává na zvážení ZM snížení výše nájmu 
- p. starosta navrhuje ponechat stávající smlouvu a nájem nesnižovat, Telefonicu vyzve 
k návrhu dodatku ke stávající smlouvě 
 
Usnesení č. 11 – S návrhem p. starosty ponechat stávající smlouvu a nesnižovat výši 
nájmu Telefonice Czech Republic a.s – pro 9 hlasů 
 
11.5)  Dohoda o provedení práce pro rok 2014 – „Letní areál“ 
- p. starosta navrhuje uzavřít dohodu o provedení práce - správa letního areálu na  období od  
 1.4.2014-30.9.2014  s p. VáclavemVackem a to za stejných podmínek jako v roce 2013  
 
Usnesení č.12– S uzavřením dohody o provedení práce s p. Vackem souhlasí – pro 9 
hlasů 
 
11.6) Nájem z autobusové zastávky- Láz 
- p. Raba Michal, Láz 5 – žádá o placení nájmu z autobusové zastávky, která stojí na jeho  
   pozemku 
- žádost je předána výboru rozvoje, který připraví do příští ZM společně s osadním výborem  
  Láz návrh řešení 
 
11.7) Účetní závěrka MŠ Radomyšl 
- ředitelství MŠ Radomyšl žádá o schválení účetní závěrky na rok 2013 a převedení hosp. 
výsledku za rok 2013 –76,31 Kč. 
1. Do rezervního fondu chce převést částku 70,31 Kč a následně použít na drobné dárky, 
odměny k soutěžím pořádaných k MDD, k Mikuláši 
2.  Částku 6 Kč chce převést do fondu odměn. 
 
Usnesení č.13  – ZM souhlasí s účetní závěrkou MŠ Radomyšl na rok 2013 a souhlasí 
s převedením a následným použitím hospodářského výsledku MŠ Radomyšl – pro 9 
hlasů 
 
11.8) Účetní závěrka ZŠ Radomyšl 
- ředitelství ZŠ Radomyšl žádá o schválení účetní závěrky na rok 2013 a převedení hosp. 
výsledku za rok 2013 –205,37 Kč. 



1. Do rezervního fondu chce převést částku 200,37 Kč a následně použít na drobné dárky, 
odměny k soutěžím pořádaných k MDD, k Mikuláši 
2.  Částku 5 Kč chce převést do fondu odměn. 
 
Usnesení č. 14  – ZM souhlasí s účetní závěrkou ZŠ Radomyšl na rok 2013 a souhlasí 
s převedením a následným použitím hospodářského výsledku ZŠ Radomyšl – pro 9 
hlasů 
 
11.9) Přestavba koupelny v DPS 
- manželé Glusovi, Radomyšl 69 – žádají vzhledem k zdravotním stavu p. Gluse o přestavbu 
koupelny a to stávající vany na sprchový kout v DPS Radomyšl 
- p. starosta s přestavbou nesouhlasí 
- Ing. Babor navrhuje umístění madla pro snadnější vstup do vany  
- p. starosta – p. Rončka namontuje do bytu manželů Glusových toto madlo 
 
Usnesení č. 15 – Se zamítnutím žádosti na přestavbu koupelny souhlasí – pro 9 hlasů 
 
11.10) Členský příspěvek SPOV 
- Spolek pro obnovu venkova ČR žádá o uhrazení členského příspěvku za městys na rok  
  2014, který činí 1.500 Kč, ale doporučují uhradit 2.000 Kč 
- p. starosta navrhuje přispět doporučený příspěvek 2.000 Kč 
 
Usnesení č. 16   -  S členským příspěvkem SPOV ČR na rok 2014  2.000 Kč souhlasí – 
pro 9 hlasů 
 
11.11) Výbor rozvoje 
- dle zápisu z jednání výboru rozvoje (VR) konaného dne 24.3.2014, který je přílohou tohoto  
  zápisu 
 
k bodu 1) E. On Distribuce a.s žádá o vyjádření a souhlas se stavbou – Kabel NN na p. p. 
188/67, 188/87.  Předkládá smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes  
pozemky městyse p. p. 188/83, 188/161, 188/168 v k. ú. Radomyšl za jednorázovou úplatu 
3.000 Kč bez DPH. Výbor rozvoje souhlasí. 
 
Usnesení č. 17 – ZM souhlasí s uzavřením smlouvy S On Distribuce a.s o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene přes pozemky městyse p. p. 188/83, 188/161, 188/168 
v k. ú. Radomyšl za jednorázovou úplatu 3.000 Kč bez DPH – pro 9 hlasů 
 
K bodu 2) Jana a František Nepodalovi Na Rybníčku 29, Radomyšl - Žádost o pokácení 2 bříz 
u malého parku Na Rybníčku. 
Výbor rozvoje pokácení 2 bříz nedoporučuje 
 
Usnesení č. 18 – S návrhem výboru rozvoje nesouhlasit s pokácením 2 bříz u malého 
parku Na Rybníčku souhlasí – pro 9 hlasů 
 
k bodu 3) Žádost Jednoty Radomyšl o povolení pokácení vzrostlých stromů na p. p. 192/10, 
192/11 – k. ú. Radomyšl. 
- p. starosta –  doporučí v první fázi Jednotě Radomyšl nechat si vypracovat od odborníka 
projekt na řešení zeleně v prostoru před Jednotou a to např. od p. Lucie Kočovské, která 
zpracovala projekt na úpravu zeleně na náměstí v Radomyšli.  



 
Usnesení č. 19 – S doporučením vypracovat projekt na úpravu zeleně před Jednotou 
Radomyšl souhlasí – pro 9 hlasů  
 
k bodu 5) Cesta k požární nádrži v Podolí – směna pozemků mezi p. p. 257/1 – p. p. 257/2 
v k. ú. Podolí. P. p. č. 257/1 bude zvětšena o díl „b“ o výměře 37m2 z p. p. 257/2. P. p. č. 
257/2 bude zvětšena o díl „d“ o výměře 5 m2 z p. p. 257/1. Rozdíl ve výměře směněných 
pozemků mezi p. p. 257/1 – p. p. 257/2 je 32 m2 ve prospěch Městyse Radomyšl. 
Vzniká nově oddělená p. p. 257/4 o výměře 28 m2 – rozšíření pozemku kolem požární nádrže. 
Toto vše je v k. ú. Podolí. 
- bude vyvěšen záměr na směnu  
 
Usnesení č. 20 - ZM souhlasí s vyvěšením záměru o směně pozemků v k. ú Podolí a 
současně se zrušením usnesení č. 10 ze dne 27.2.2014 v této věci  – pro 9 hlasů 
 
- Radomyšl – stavební úpravy TS Obec 2, VNN – projednáno již na minulého jednání ZM. Je 
potřeba schválit smlouvu mezi E.On Distribuce a Městysem Radomyšl o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene přes pozemky PK 1318/21, PK 164/6, 1378/17, 1378/1, 1387/11, 
1378/15, 1387/14, st. 12, 1420/4, 1377/6, 1374/11, 1378/28, PK 1402, 1378/27, PK 1378/10, 
PK 1414/4, PK 1414/2, PK 1420/1, PK 1415/2, PK1318/16 v k.ú Radomyšl. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou úplatu 20.000 Kč bez DPH 
 
Usnesení č. 21 – S uzavřením smlouvy mezi E.On Distribuce a Městysem Radomyšl o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes pozemky PK 1318/21, PK 164/6, 
1378/17, 1378/1, 1387/11, 1378/15, 1387/14, st. 12, 1420/4, 1377/6, 1374/11, 1378/28, PK 
1402, 1378/27, PK 1378/10, PK 1414/4, PK 1414/2, PK 1420/1, PK 1415/2, PK1318/16 
v k.ú Radomyšl za jednorázovou úplatu 20.000 Kč bez DPH souhlasí – pro 9 hlasů 
 
11.12) Ostatní 
 
- Osadní výbor Leskovice – p. Kadečka  -  žádá o povolení k pokácení 1 ks švestky 
 
Usnesení č. 22 – ZM souhlasí s pokácením 1 ks švestky – pro 9 hlasů 
 
-  p. Kadečka upozorňuje na zvýšený průjezd kamionů přes Leskovice, které znesnadňují 
průjezd obcí a ničí komunikaci. Dotazuje se, zdali je možné proti jejich průjezdu udělat 
nějaká opatření.  
- p.starosta se spojí s ostatními starosty na trase, kterými kamióny projíždí a poradí se s Policí 
ČR. 
 
- p. Kadečka – žádost o celoroční umístění kontejneru na odpad (trávu,listí..), jehož vyvážení  
   by bylo financováno z peněz vyhrazených v rozpočtu pro obec Leskovice 
- p. starosta připomíná, že občané mají k dispozici obecní kompostárnu a obává se, že 
kontejner by byl zneužíván i přespolními k ukládání odpadu všeho druhu 
 
- Ing. Koubovský jménem TJ Radomyšl zve všechny přítomné na akci „Odemykání staďáku“ 
– návštěva Járy Cimrmana, které se uskuteční dne 12.4.2014. Začátek průvodu je v 9 hod od 
hospody na Křenovce  
 
 



 
Seznam příloh: 

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

 
 
Zapsala dne 27.3.2014  p. Šandová 
 
 
Ověřovatelé Ing. Koubovský.............................. 
 
 
                   p. Mráz ......................... 
 

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


