
Zápis č. 7/2020 
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 17.12. 2020 od 19.00

na ÚM Radomyšl 
 hod 

 
Přítomni (9) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský,  p. Jaroslav Krejčí, p. David Kříž, 
p. Jana Tomaševičová, p. Emil Demetr, p. Jan Kutheil, p. Jan Bláhovec, p. Pavel Kříž, 
 
Osadní výbory, občané : 2 
 
Program:  
  1. Zahájení 
  2. Určení ověřovatelů zápisu 
  3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva městyse 
  4. Rozpočtové změny 
  5. Rozpočet na rok 2020 
  6. Dotace a investiční akce 
  7. Kontroly výborů 
  8. Dílčí přezkum hospodaření  
  9. Řád veřejného pohřebiště 
10. Obecně závazná vyhláška 2/2020 o odpadech 
11. Plán inventur za rok 2020 
12. Různé 

  12.1.) SOB dotace 
    12.2.) Smlouvy o nájmu bytů 

  12.3.) Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě s TS Strakonice 
  12.4.) Hodnotící komise na veřejné zakázky malého rozsahu 
  12.5.) Výběrové řízení na akci“ Vybavení sokolovny v Radomyšli“ 

   12.6.) Zrušení příspěvkové organizace LA 
  12.7.)  Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy – p. Tomášek 

   12.8.) JIKORD s.r.o – omezení vlaků 
             12.9.) Žádost o uvedení pozemku do původního stavu 
             12.10.) Prodej pozemku – p. Zborník 
 

 
ad 1) Zahájení 
- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   
  zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 
- zápis č. 6/2020, který byl k nahlédnutí na ÚM  byl ověřen a nebyly podány žádné  
   námitky 
 
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. Kříže Pavla 
 
Usnesení č. 2 – ZM určuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a  
p. Kříže Pavla – pro 7 hlasů, zdrželi se 2 hlasy Ing. Koubovský a p. Kříž Pavel 
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Jedná se o upravenou verzi dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

Plné znění zápisu je k dispozici na ÚM Radomyšl.
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