








 
Usnesení č. 8 – Se smlouvou o nájmu hrobového místa a navrhovaným ceníkem pro 
veřejné pohřebiště s platností od 1.1.2017 souhlasí – pro 7 hlasů 
 
Usnesení č. 9 – S  řádem veřejného pohřebiště souhlasí – pro 7 hlasů 
 
6.4) Stočné 
- p. starosta navrhuje ponechat ceny vč. DPH za stočné za rok 2016 ve stejné výši jako  
  v předešlých letech 
 

- 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. 10 – S cenami stočného za rok 2016 dle předloženého návrhu souhlasí – pro 
7 hlasů 
 
6.5) Převod nemovitosti č.p 86 - budova Police 
 - p. starosta dle notářského zápisu předkládá ke schválení smlouvu o převodu nemovitostí a  
   smlouvu o zřízení předkupního práva  
-  městys bezúplatně převádí České republice, když příslušné hospodařit s tímto majetkem  
   státu je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, pozemek číslo parcelní st. 12 –  
   zastavěná plocha a nádvoří, včetně jeho součástí, tj. na něm stojící, v části obce Radomyšl,  
   stavby číslo popisné 86, víceúčelová stavba.  
- pro upřesnění starosta uvádí, že budovu obce prodala státu již v roce 1991, ale nedošlo 
k převodu v katastru nemovitostí. Teprve nedávno se podařilo zapsat budovu do katastru 
nemovitostí a dalším krokem je tento převod formou notářského zápisu.  
 
Usnesení č. 11 – S podepsáním notářského zápisu na bezúplatný převod nemovitostí -
pozemek parcelní st. 12, včetně jeho součástí, tj a na něm stojící stavba č.p 86 souhlasí  
pro 7 hlasů 
 
6.6) Smlouva o zřízení věcného břemene se SŽDC 
- Správa železniční dopravní cesty předkládá k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene  
   na akci -„Radomyšl, u hřbitova – výměna kabelu NN“ na pozemcích p.č. 1431 v k.ú  
   Radomyšl.  
- Povinný: SŽDC, Praha 1 Dlážděná 1003/7 
- Oprávněný : Městys Radomyšl 
- věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu  
- městyse již dne 21.5.2013 zaplatil zálohovou fakturu ve výši 12.100 Kč včetně DPH 
 
Usnesení č. 12 – S podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci – „Radomyšl, u 
hřbitova – výměna kabelu NN“ na pozemcích p.č. 1431 v k.ú Radomyšl souhlasí - pro 7 
hlasů 
 
 








