
Zápis č. 8/2014 
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 03. 10. 2014 od 19.00 hod 

na ÚM Radomyšl 
 
Přítomni (9) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský,  p. Lubomír Mráz, , p. Karel 
Kadečka, p. Jaroslav Krejčí , p. David Kříž, Ing. Josef Babor, p. Jana Tomaševičová, p. Pavel 
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. Výbory 
  7. Stočné 
  8. Různé  
   8.1) Počet obyvatel 

8.2) Kontrola OSSZ  
8.3) Darovací smlouva 
8.4) Smlouva o výpůjčce cechovní korouhve 
8.5) Pronájem pozemku od p. Raby 
8.6) Smlouvy na prohrnování sněhu 
8.7) MAS svazku obcí Blatenska 
8.8) Výbor rozvoje 
 

ad 1) Zahájení 
- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   
   zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 
- zápis č.7/2014, 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. starosta měl za úkol prověřit funkčnost hromosvodu na kostele sv. Martina – dle 
  technika biskupství p. Zábranského je hromosvod na věži v pořádku, proběhne kontrola  
  uzemnění včetně revize 
 
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. 8/2014, 9/2014 a 10/2014), která  



   jsou přílohou tohoto zápisu 
 
- je nutné schválit rozpočtovou změnu na akci „Letní areál Radomyšl -  krátkodobý úvěr 
+12.500.000 Kč a stavební práce - 12.500.000 Kč  

Usnesení č. 3 –  S rozpočtovou změnou na akci „Letní areál Radomyšl -  krátkodobý 
úvěr  +12.500.000 Kč a stavební práce - 12.500.000 Kč souhlasí - pro 9 hlasů 

ad 5) Dotace a investiční akce 
- v srpnu byla úspěšně dokončena výměna kanalizač.potrubí k čistírně odpadních  vod.   
- náklady činily 2.781.224,- Kč. Bylo provedeno vyúčtování, na základě kterého převedl  
  Jihočeský kraj na účet městyse doplatek dotace ve výši 524.844,- Kč.       
                                                        
- v srpnu bylo uvedeno do provozu nové parkoviště u Základní školy, které je po  
   vybudování chodníku dalším prvkem, který přispěje k bezpečnosti dětí zejména při  
   příchodu do školy. Parkoviště není určeno k dlouhodobému parkování aut, ale zejména  
   k vystoupení  
   a nastoupení školáků do aut, nebo k parkování pro strávníky školní jídelny apod.   
- na akci přispěl Jihočeský kraj v roce 2014 z POV 170.000,-Kč. 
 
- 1.září byla otevřena v budově Základní školy již druhá nová třída MŠ pro předškoláky, 
   Díky tomu se podařilo zajistit ve školce místa pro všechny děti z Radomyšle a okolí.   
   V současné době je v MŠ 95 dětí. Velkou zásluhu na tom, že třída byla zkolaudována a  
   otevřena včas má paní ředitelka Škodová.  
-  V září bylo provedeno vyúčtování a v průběhu října převede Jihočeský kraj na účet městyse  
   doplatek dotace ve výši 98.809,-Kč.  
 
- v září proběhla úspěšně kontrola projektu „Moderní úřad v Radomyšli“ v rámci kterého  
   byly nově vybaveny kanceláře účtárny a matriky na Úřadu městyse.  
- celkové náklady činily 235.780,-Kč včetně DPH.  
- dotace ze SZIF ve výši 175.374,-Kč bude proplacena do konce roku 2014 
 
- byla dokončena oprava zvonice a krovu kapličky v Rojicích. Zvonice, ale i část krovu 
   byly v havarijním stavu a tak se celkové náklady nakonec vyšplhaly na 269.431,-Kč.  
   Opravu prováděla firma VERTIGO Písek, která minulý rok opravovala věž kostela  
   sv. Martina v Radomyšli. Při demontáži bylo nalezeno pouzdro se dvěma vzkazy z roku  
   1891, kdy byla kaplička postavena a z roku 1937, kdy proběhla oprava zvonice  
   (podrobnosti naleznete na www.radomysl.net). Opis těchto vzkazů byl opět do zvonice  
   uložen společně se zprávou o současnosti Rojic, kterou napsal předseda osadního výboru 
   p. Hřebejk ve spolupráci s občany Rojic. 
 
- 11. srpna byla zahájena největší akce tohoto roku rekonstrukce „Letního areálu“  
   (koupaliště) v Radomyšli. 2.7.2014 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí  
   dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 
-  vzhledem k obavám z krádeže nerezových komponentů byl s firmou PROTOM vypracován  
   změnový list a dodatek k SOD. Na základě toho bude na ROP podáno Oznámení o změně  
   včetně všech povinných příloh. 
-  změnou se náklady sníží o 774.679, - Kč na celkových 10.836.264 ,-Kč vč. DPH 
 
Usnesení č. 4 – S podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PROTOM  



Strakonice, s.r.o – záměna nerezových komponent za plastové a fólii souhlasí – pro 8 
hlasů, zdržel se p. Kříž David 
 
- v programu ROP NUTS II Jihozápad máme podanou žádost o dotaci na výstavbu 
   komunikace včetně parkovišť „u bytovek“ v Radomyšli. Předpokládané výdaje činí  
   8.862.116,-Kč vč. DPH. Požadovaná dotace 5.745.728,-Kč. V srpnu jsme obdrželi  
  „Oznámení“, že akce je zařazena mezi náhradní projekty a tak stále žije šance, že bude  
  nejpozději v roce 2015 realizována.  
  
- v září zahájila firma VERTOGO další etapu rekonstrukce kostela sv. Martina v rámci  
  které proběhne kompletní oprava fasády věže včetně oken 
- na celkové náklady 660.000,-Kč přispěje Ministerstvo kultury částkou 600.000,- a o  
  zbývající část se podělí městys Radomyšl s Římskokatolickou církví 
 
- v současné době se zpracovává projekt na rekonstrukci silnice II/139 v Radomyšli  
  ul. Písecká. V rámci této akce dojde také k přeložení plynovodu, el. vedení, výměně  
  stávajících vodovodních přípojek a rozšíření VO. Pracovní verze projektu bude projednána 
  s obyvateli ulice Písecká včetně možnosti připojení na vodovod a plyn, tam kde není.    
 
- proběhla oprava fasády na klubovně v Podolí včetně výměny 1 ks dveří. Fasádu  
  realizovala firma Zorana Markoviče za 123.039,-Kč vč. DPH a dveře dodal Interiéry a  
  Dřevoobchod Žák za 11.288,-Kč vč. DPH. V plánu je ještě vybudování podezdívky u hřiště. 
 
- bylo nainstalováno VO v Domanicích v nové zástavbě Pavla Hlouchy. Práce provedla firma  
  ELEKTROMONTÁŽE Blatná za 110.806,-Kč vč. DPH 
 
- bylo nainstalováno VO v Leskovicích k nové zástavbě. Práce provedla firma  

   ELEKTROMONTÁŽE Blatná za 72.155,-Kč vč. DPH 

 

- probíhají jednání s firmou TOMOVY PARKY o dodání herních prvků pro děti do  
  Leskovic za cca 166.000,-.  
 
- Jihočeský kraj schválil dotaci na úroky z úvěru na předfinancování ČOV 57.304,-Kč.  
  Došlo tak k navýšení oproti původně avizované částce, která činila 42.767,-Kč 
 
- v souvislosti s plánovanou výměnou VTL plynovodu, který vede přes zastavěnou část 
   městyse podal starosta žádost na E.ON, aby zvážil jeho přeložení mimo zastavěné území.  
  Závěr firmy E.ON včetně zdůvodnění (změna trasy není v zásadách územního rozvoje JČK,  
  zákonná věcná břemena platná z doby výstavby nebudou dotčena…) je takový, že změna  
  trasy stávajícího VTL plynovodu není možná. Výměnou potrubí na hranici životnosti bude  
  zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy 
 
- p. účetní žádá o schválení vnitřní účetní směrnici vztahující se k účetnictví projektu 
 „ rekonstrukce Letního areálu“ z programu ROP NUTS II Jihozápad 
 
Usnesení č. 5 – S vnitřní účetní směrnicí vztahující se k účetnictví projektu  
„ rekonstrukce Letního areálu“ souhlasí -  pro 9 hlasů 
 



ad 6) Výbory 
- k 10.10.2014 ukončuje p. starosta činnost členů všech výborů a  za říjen již nebude  
  vyplacena měsíční odměna 
- p. starosta navrhuje všem členům výborů odměnu 1.000 Kč a všem předsedům výborů  
  včetně osadních výborů 2.000 Kč a místostarostovi 3.000 Kč 
 
Usnesení č. 6 – S ukončením činnosti členů výborů k 10. 10. 2014 a výší odměn: 1.000Kč 
pro členy, 2.000 pro předsedy a 3.000Kč pro místostarostu souhlasí – pro 9 hlasů 
 
- p. starosta žádá o schválení proplacení 19 dní dovolené z roku 2013, které již nestihne 
 vyčerpat. Proplacení je v souladu s § 79 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
Usnesení č. 7 – S proplacením 19 dní dovolené z roku 2013 p. starostovi souhlasí – pro 8 
hlasů, zdržel se Ing. Peterka 
 
ad 7) Stočné 
- p. starosta navrhuje ponechat ceny za stočné za rok 2014 ve stejné výši jako v loňském roce 
 
- Radomyšl – trvale hlášení 345,- Kč / osobu  

- Radomyšl - rekreační objekt  690,- Kč /objekt  

- okolní obce – trvale hlášení  58,- Kč /osobu   

- okolní obce - rekreační objekt 174,- Kč/objekt 

- firmy – 11,50/m3 

Usnesení č. 8 – S cenami stočného za rok 2014 dle předloženého návrhu souhlasí – pro 9 
hlasů  
 
ad 8) Různé  
 
8.1) Počet obyvatel 
- p. starosta informuje o zvyšujícím počtu obyvatel, jen za září se přihlásilo k trvalému pobytu 
10 lidí. Současný počet obyvatel je 1259. 
 
8.2) Kontrola OSSZ 
- Dne 23.9.2014 provedla OSSZ Strakonice kontrolu plnění povinností v nemocenském  
   pojištění, v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. Bylo  
   zkontrolováno 36 případů za období od 1.7.2012 - 31.8.2014.  
-  výsledek kontroly – nebyly zjištěny nedostatky 
 
8.3) Darovací smlouva  
- Římskokatolická farnost Radomyšl předložila ke schválení darovací smlouvu spojenou se  
  smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti přístupu, chůze a jízdy a se smlouvou o  
  předkupním právu jako věcném právu na pozemky par.č. KN 1453 a parc. St. 34/1 v k.ú  
  Radomyšl ( komunikace a parkoviště před hospodou Křenovka) 
 
Usnesení č. 9 – ZM souhlasí s podepsáním darovací smlouvy s Římskokatolickou 
farností Radomyšl na pozemky par.č. KN 1453 a parc. St. 34/1 v k.ú Radomyšl – pro 9 
hlasů 
 



8.4) Smlouva o výpůjčce cechovní korouhve 
- Římskokatolická  farnost Radomyšl zaslala smlouvu o výpůjčce cechovní korouhve  
  z konce 18 století. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.3.2014 – 28.2.2019. 
 
Usnesení č. 10 – ZM souhlasí s podepsáním smlouvy o výpůjčce cechovní korouhve 
s Římskokatolickou farností Radomyšl - pro 9 hlasů 
 
8.5) Pronájem pozemku od p. Raby 
- předložena smlouva o pronájmu pozemku ve vlastnictví p. Michala Raby KN st.p.č. 20/1  
  v k.ú Láz (pod autobus.zastávkou) na dobu určitou – 10 let za cenu 2.000 Kč/rok včetně  
  roku 2014 
 
Usnesení č.11 – S uzavřením smlouvy na pronájem pozemku KN st.p.č. 20/1 v k.ú Láz od 
p. Michala Raby na dobu 10 let za 2.000 Kč/rok včetně roku 2014 souhlasí – pro 9 hlasů 
 
8.6) Smlouvy na prohrnování sněhu 
- p. starosta navrhuje uzavřít smlouvy na prohrnování sněhu v Radomyšli s p. Hradským   
  Miroslavem a v okolních osadách s p. Josefem Kadečkou  
- cena  600 Kč/hod vč. DPH, podmínky zůstávají stejné jako v loňském roce 

Usnesení č. 12 – S uzavřením smluv na prohrnování sněhu s p. Hradským a p. Kadečkou 
souhlasí – pro 9 hlasů  
 
8.7) MAS svazku obcí Blatenska 
- odsouhlasit zařazením správního území městyse Radomyšl do území působnosti Integrované 
strategie území regionu Místní akční skupiny Svazku obcí Batenska, o.p.s. na období 2014-
2020 realizované obecně prospěšnou společností Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska. 
 
Usnesení č. 13 – ZM Radomyšl souhlasí se zařazením správního území městyse 
Radomyšl do území působnosti Integrované strategie území regionu Místní akční 
skupiny Svazku obcí Batenska, o.p.s. na období 2014-2020 realizované obecně 
prospěšnou společností Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska – pro 9 hlasů 
 
8.8) Výbor rozvoje 
- dle zápisu z jednání výboru rozvoje (VR) konaného dne 29.9.2014, který je přílohou tohoto  
  zápisu 
 
1)Žádost Elektroinvest Strakonice s.r.o.,Katovická 175,Strakonice o povolení pokácení dřevin 
rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou „Radomyšl,ESCO CZ-přeložka vedení 
VN“.Jedná se o 1ks Dubu.Zásah z důvodu přeložení venkovního vedení VN do nové 
trasy.Dotčeným pozemkem je pozemek PK 1318/15.VR doporučuje žádosti vyhovět pod 
podmínkou,že kácení bude provedeno v době vegetačního klidu a bude provedena náhradní 
výsadba za pokácený strom.  
 
Usnesení č. 14 – S pokácením 1 ks Dubu na pozemku PK 1318/15 souhlasí – pro 8 hlasů, 
zdržela se p. Tomaševičová 
 
2)Vyvěšení záměru o odprodeji části obecního pozemku p.č.632/1 v k.ú. Domanice. 
Předmětem prodeje je pozemek p.č.632/2 o výměře 4 m2. 



 
Usnesení č. 15 – S vyvěšením záměru na prodej pozemku městyse p.č.632/2 v k.ú 
Domanice o výměře 4 m2 souhlasí – pro 9 hlasů 
 
3)Žádost MUDr. Marie Pintová a MUDr. Zdeněk Pinta,U Hřiště,Radomyšl o odkoupení 
zahrady p.č. KN 178/5 za účelem jejího rekreačního využití.Výše jmenovaní dále žádají o 
odkoupení stavby na parcele č.KN st.284 za účelem jejího využití k rekreaci. VR 
nedoporučuje žádosti vyhovět. 
 
Usnesení č. 16 – Proti prodeji zahrady p.č. KN 178/5 a stavby na parcele č.KN st.284  
v k.ú Radomyšl – 9 hlasů 

- p. Králíková Domanice č.p 16 -  žádá o umístění lampy VOS před jejím domem 
- p. starosta osloví firmu ELEKTROMONTÁŽE Blatná 
 
 
Seznam příloh: 

1) Rozpočtové opatření č. 8/2014, 9/2014 a 10/2014 
2) Zápis z jednání výboru rozvoje 

 
 
Zapsala dne 3.10.2014  p. Šandová 
 
 
Ověřovatelé Ing. Koubovský.............................. 
 
 
                   p. Mráz ......................... 
 

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


