
Zápis č.312021
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 17. 6. 202l od 19.00 hod

na ÚM Radomyšl

Přítomni (8) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský, p. Jaroslav Krejčí, p. Jana
Tomaševičová, p. Emil Demetr, p. Jan Kutheil, p. Pavel Křiž,p. David Kříž

Omluven: p. Jan Bláhovec

Osadní výbory, občané : 2

Program:
I.Zahájeni
2. U rčení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva městyse
4. Rozpočtové změny
5. Dotace a investiční akce
6. Přezkum hospodaření zarok2020
7. Závěrečný účet a účetní závérkazarok2}2D
8. Obecně závaznávyhláška o noěním klidu
9. Různé

9.1.) Konkursní řízení na ředitele základni školy
9.2.)FU - daňová kontrola
9.3.) Úvěr na financování rekonstrukce sokolovny
9.4.) Rally Pačejov
9.5.) Zádost o uzavření MS
9.6.) Rybnikv Láau
9.7.) Otevř ení muzea o pouti
9.8.) Rybnikv Lánu
9.9) Těžba kůrovcového dřeva

9.10.) Odvodnění pozemku p. Sojkové
9.11.) Sociální, kulturní a sportovní výbor
9.I2.) Trestní oznámeni
9.13.) Výbor rozvoje
9.I4.) Ostatní

ad 1) Zahájení
- p. starosta zahájil zasedáni konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny ělenů
zastupitelstva. ZM je usnášení schopné

- zápis ě.2l202t, který byl k nahlédnutí na ÚM byl ověřen a nebyly podány žádné
námitky

Usnesení č. 1 - S programem souhlasí- pro 6 hlasů

ad 2) Určení ověřovatelů zápisu
- p. starosta navrhuje určit jako ověřovatele zápisu Ing. Koubovského ap. Kříže Pavla

Usnesení č.2 - ZM určuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a
p. Kříže Pavla - pro 5 hlasů, zdňe| se 1, hlas, p. Kříž Pavel
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ad 3) Kontrola úkolů
- rekonstrukce křižovatky z ulice U Hřiště směrem na Leskovice. Proběhlo místní šetření za
ÚČasti projektanta p. Slováčka, dopravní inženýrky PČR a zástupců MÚ Strakonice odboru
doPravy. Bude provedeno geometrické zaměření a následně p. Slováček vypracuje studii,
která bude předložena zastupitelstvu.

ad 4) Rozpočtové změny
- na pokyn p. starosty, který je pověřen k provádění rozpočtových změn do výše 500.000 Kč,
provedla ÚČetní rozpoČtové zmény (rozpoětová opatření ě. 3l202I,4l202I a 5l2O2|),která
jsou přílohou tohoto zápisu)

- stav účtů k 31.5.202l - 43.327.739,36 Kč

Usnesení Č. 3 - ZNIIbere na vědomí rozpočtová opatření č.3t2021, 4t2021 a 5t2021- pro
6 hlasů

Usnesení Č. 4 - ZM schvaluje investiční a neinvestiční příspěvek na předfinancování
dotace na akci o'Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl ve výši:
investiČní příspěvek 859.100 Kč a neinvestiční příspěvek 654.660,22 Kč - pro 6 hlasů

Usnesení Č. 5 - ZM schvaluje přeúčtování rozpočtové změny č.612021ve výši 1.900.000
KČ na akci *Oprava vodní nádňe Hliník a Křemenný" z paragrafu 1070-Rybářství, na
paragraf 2341-Vodní díla v zemědělské krajině - pro 6 hlasů

ad 5) Dotace a investiční akce
- p. starosta - všechny dotace, o které jsme zažádali, byly schváleny.

- Rekonstrukce a přístavba sokolovny Radomyšt: schváleno 5.000.000,- Kě z IF
Jihočeského kraje. V současné době probíhá výběrovéřizeni. Po konzultaci s MMR byla
veřejná zakánka rozdělena na samostatné části (samostatnázaďávaciřizeni) dle jejich
předmětu a to stavba, divadelní technika a gastro.

- Dopravní a sportovní hřiště Radomyšl: schváleno L0I4.I36,- Kč z Programu obnovy a
rozvoje venkova MMR

- RadomyšI-oprava komunikací: schváleno 300.000,-Kě z POV Jihočeského kraje

- Rekonstrukce hrází a manipulačních objektů rybníků Křemenný a Hliník: schváleno
1.300.000,-Kč

- Zateplení tělocvičny a rekuperační jednotka v ZŠ: schválena dotace 2.374.000,-Kě
Ministerstvem životního prostředí

- Expozice muzea historie městyse Radomyšlr2. etapa: schválena dotace 40.000,- Kě
z programu na podporu muzeí Jihoěeského kraje

- Jihočeská pout'v Radomyšli: schválena dotace 40.000,- z programu na podporu kultury
Jihoěeského kraje

- Informatika na kolečkách: schválena dotace 53.200,-Kě z programu Jihoěeského kraje na



podporu školství

- Vybavení sokolovny v Radomyšli: schválena dotace 59L260,-Kě z PRV ČR

- Modernizace počítačové učebny a nový uýtahv ZŠ: realiztýe základní škola, schválena
dotace 1.438.000,-Kč z IROP

- na jednání ZM se dostavila p. Tomaševiěová

- Byla uzavŤenapříkazni smlouva s firmou GPL-INVEST s.r.o. na zajištění veřejných zakéaek
na akci Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyš| za 140.000,-bez DPH,

Usnesení č.6 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GPL-INVEST s.r.o. na
zajištění veřejných zakázek na akci Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl -
pro 7 hlasů

- Byla lzavŤenapřikazní smlouva s firmou GPL-INVEST s.r.o. na zajištění Technického
dozoru stavebníka na akci Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl za 360.000,- bez
DPH.

Usnesení ě.7 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GPL-INVEST s.r.o. na
zajištění Technického dozoru stavebníka na akci Rekonstrukce a přístavba Sokolovny
Radomyšl-pro7hlasů

- Byla uzavienapřikazni smlouva s firmou GPL-INVEST s.r.o. na zajištění výkonu
koordinátorabezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi na akci Rekonstrukce a
přístavba Sokolovny Radomyšl za93.000,- bez DPH.

Usnesení č. 8 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou GPL-INVEST §.r.o. na
zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na
akci Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - pro 7 hlasů

- Byla uzavřenapřikazni smlouva s firmou IDR STAVBY s.r.o. na zajištění Technického
dozoru investora na akci Snížení energetické naročnosti objektu tělocviěny ZŠ Radomyšl za
15.000,- bez DPH měsíčně.

Usnesení č.9 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou IDR STAVBY s.r.o. na
zajištění Technického dozoru investora na akci Snížení energetické náročnosti objektu
tělocvičny ZS Radomyšl - pro 6 hlasůo zdňe| se - Ing. Koubovský

- výběrové řizeni na akci íOprava stávající vodní nádňe na p.č. 10213 (Hliník) a Oprava
stávajícívodní nádňe na p.č.984 (Křemenný)"

- dne 2. 6.202I se sešla komise pro posuzoviní a hodnocení nabídek vypsané zaúčelem
vzavření smlouvy na akci ooOprava stávající vodní nádňe na p.č. 10213 (Hliník) a
Oprava stávající vodní nádrže na p.č. 984 (Křemenný)". Nabídku podaly 3 firmy.
základnim kritériem - nabídkov á cena.



Nabídka
číslo obchodní firma Cena bez DPH v Kč

1
Cadek Peterka §.r.o., IČo 075033s5
Řepice 162,386 01 Řepice 1.566.681,25

2
Stanislav Jiraň, ICO 14493128
Strunkovice nad Blanicí 79,384 26 1.907.874,72

J
Bagger BS s.r.o.,ICO 05527601
Na Cihadle 958157 , 160 00 Praha 6 2.225.085,40

- P. starosta předložil Zápis ze zasedéní komise pro hodnocení a posouzení nabídek vypsané
zaúěelemuzavŤení smlouvýna akcj,ze kterého vyplývá, ž.9 nejvhodnější nabídkou je
nabídka, kterou předložil uchazeč Čadek Peterka ..".o., rČo Ózsos3tis, Řepic e 1Ó,386
01 Repiceo která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky stanovené
zákonema zadavatelem

- p. starosta nazákladé tohoto Zélpisunavrhuje uzavřitkupní smlouvu s ťtrmou Čadek
Peterka s.r.o., rČO OZSOS385, Řepic e 1,6i,386 01 Ř.pi...

Usnesení Č. 10 - ZM schvaluje Zápis zezasedání komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na akci'oOprava stávající vodní nádňe na p.č. 10213 (Hliník) a Oprava stávající
LoŤl lídrŽ9 na p.č.991 §ryry.llý)" a souhlasí s uzavřqním smlouvy o díIo s firmou
Cadek Peterka s.r.o., ICO 07503385, Řepice 162,386 01 Řepice, - pro 7 hlasů

Výběrové íízenina akci " Energetické úspory na ZŠ Radomyšl''
- dne 10.5.2021 se sešla komise pro posuzování a hodnocení nabídek vypsané zaúěelem

uzavření smlouvy na akci 'í Energetické úspory na ZŠ Radomyšl". Ňabídku podaty 3
firmy. Základnim kritériem - nabídkovácena.

- p. starostapředložil Protokol zezasedání komise pro hodnocení aposouzení nabídek
vypsané zaúčelemuzavřeni smlouvy na akci, ze kterého vyplývá, že nejvhodnější nabídkou
je nabídka, kterou předložil uchazeč GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., která
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky stanovené zákonema
zadavatelem. p. starosta nazákladé tohoto Protokolu navrhuje uzavřít kupní smlouvu

s firmou GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o.

Usnesení č. 11 - ZM schvaluje Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na akci "Energetické úspory na ZŠ" a souhlasí s uzavřením smlorrvy o dílo
s íirmou GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., IČO: 28148258, - pro 7 hlasů

Nabídka
číslo obchodní firma Nabídková cena

v Kč bez DPH
Nabídková cena v kč
bez DPH

1

GARANTSTAVstavební
Strakonice s.r.o.
rčo:28148258

3 965 520,00 3 965 520,-

2
PROTOM Strakonice, s.r.o.
rčo: 43841252

4 087 846,00 4 087 846,00

3
ZNAKON, a.s.
ICO:26018055 4 248 000,00 4 248 000,00



Yýběrové ílzenína akci "Radomyšl - oprava komunikací"
- dne 24.5 .202 1 se sešla komise pro posuzování a hodnocení nabídek vypsané za ičelem

uzavření smlouvy na akci "Radomyšl - oprava komunikací". Nabídku podaly 3 firmy.
základním kritériem - nabídkov á cena.

- p. starosta předložil Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzeni nabidek
vypsané zaičelemuzavření smlouvy na akci, ze kterého_ vyplývá, že nejvhodnější nabídkou
jó nabídka, kterou předložil uchazeč ZNAKON, a.s. o IČo 26018055, č.p.44,386 01
Sousedovice, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky
stanovené zákonem azadavatelem. p. starosta nazákladě tohoto Protokolu navrhuje uzavřít

kupní smlouvu s firmou ZNAKON, a.s. Sousedovice.

Usnesení č.12 - ZM schvaluje Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na akci "Radomyšl - oprava komunikací" a souhlasí s uzavřením smlouvy o

dílo s firmou ZNAKONr fl.§. l ICO 26018055, č.p. 44,386 01 Sousedovice, - pro 7 hlasŮ

- na jednániZi|l4se dostavil p. Krejčí

_ p. starosta navrhuje zastupitelstvu schválit do konce aktuálního volebního období hodnotící
komisi pro hodnocení a posouzení nabídek podaných pro podlimitní a nadlimitní zakazky
v režimu zákonaó. 13412016 Sb., ve složení:
Ing. Peterka Luboš, Krejčí Jaroslav a Kutheil Jan a jako náhradníky Ing. Koubovský Milan a
p. Bláhovec Jan.

Usnesení č. 13 - Se složením hodnotící komi§e pro hodnocení a posouzení nabídek
podaných pro podlimitní a nadlimitní zakázky v režimu zákona č. 134120|6 Sb. Ing.
Peterka Luboš, Krejčí Jaroslav a Kutheil Jan a náhradníky Ing. Koubovský Milan a p.
Bláhovec Jan. - pro 7 hlasůo zdňe| se - p. Kutheil

ad 6) Přezkum hospodaření zarok2020
- rÚrČr - provedl ve dnech 12. lL a26. II.2020 díIěípřezkoumání a3I.03.2021 konečné

přezkoumání hospodaření za rok 2020

- přezkoumané období od 1.1 .2020 - do 3 LI2.2020
- v rámci přezkoumání hospodařenizadané období nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- p. starosta pro srovnání seznámil přítomné s přehledem přezkoumání hospodaření územních
celků Jihočeského kraje provedené krajským úřadem v roce 2018. Z celkových596
přezkoumaných obcí, jich293 bylo bez nedostatků, 218 mělo méně závažné nedostatky a 78
závažné nedostatky.

ad7) Závěrečný účet a účetní závěrkazarok202O
- p. starostapredtoZit ke schválení úěetní závérky městyse Radomyšl, Letního arcáIu,ZŠ

Nabídka
číslo

obchodní firma Cena bez DPH v Kč

1
ZNAKON' a.s.
č.n. 44.386 01 Sousedovice

2 494100,79 Kč

) SVS Blatná s.r.o.
Na Příkopech747,388 01 Blatná

2 551968,20 Kč

3
SILBA s.r.o.
částkova lg77t73,326 00 Plzeň

2 670 405,12 Kč





Usnesení č.20 - S podpisem úvěrové smlouvy s Komerční bankou, a.§. na 20 mil. Kč na
íinancování rekonstrukce sokolovny souhlasí - pro 8 hlasů.

9.4) Rally Pačejov
- Automoto klub Pačejov žádáo schválení průjezdu obcemi v obvodu Radomyšle
dne2-3.1,0.2021

- navrhovanátrasarally je: Zadni Zborovice (mimo)-Třebohostice-Doubravice-Chrášťovice

-Lďz- Leskovice (mimo)
- osadní výbor Láz souhlasí

Usnesení č. 2l - S průjezdem po komunikacích ve správě městyse, s jejich uzavírkou,
navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikace ve dnech 2. - 3. 10, 202l,
v uvedeném úseku tratě: Zadni Zborovice (mimo)-Třebohostic*Doubravice-
Chrášt'ovice-Láz- Leskovice (mimo)v rámci Rally Agropa 202l, souhlasí - pro 8 hlasŮ

9.S) Žeaost o uzavření MŠ
- ředitelka Mš Radomyšl žádá o souhlas s uzavřením školky v období letních prázdnin
od l. 7. do 13. 8. 2021. Prázdninový provozbude probíhat od 16. 8.- 3 1. 8. 202L

Usnesení č.22 - S uzavřením MŠ Radomyšl od 1. 7. do 13. 8.2021souhlasí - pro 8 hlasů

9.6) Dohoda o provedení práce ool,etní areá|u
- městys Radomyšl uzavře na období od L5.202I-30.9.202I dohodu o provedení práce -
správa letního areálu s p. Václavem Vackem ato za stejných podmínek jako v roce2020.

Usnesení č.23 - S uzavřením dohody o provedení práce s p. Vackem souhlasí - pro 8
hlasů

- p starosta v této souvislosti navrhuje zvážit zvýšení cen za soukromé akce v Letním areálu.
Doposud pro místní 500 Kč apro cizi 1.000 Kč zapronájemjedné velké místnosti a verandy.

Usnesení č.24 - Se zvýšením ceny za soukromé akce v LA -zapronájem jedné velké
místnosti averandy- u místních na 1.000 Kč a u cizích 2.000 Kč souhlasí-pro 8 hlasů

9.7.) Otevření muzea o pouti
- p. starosta zve všechny zastupitele na slavnostní otevření muzea v komendě na faře v neděli
27.6.202I v 11:30.

- pozvénijsou i významní hosté - Jan Bauer, Lukáš Kolařík, Pavel Hroch a Tomáš Fiala.
- v muzeu budou vystaveny originální nálezy z pohřebiště - k podpisu předložena smlouva o

výpůjčce movitých kulturních památek s Jihoěeským muzegm v Č. nuaeiovicích, které
budou městysi zapůjčeny až do 3I. 12. 2026 za 95.000 Kč.

Usnesení č.25 - S podpisem smlouvy o výpůjčce movitých kulturních památek
s Jihočeským muzeem v Č. nuaělovicích, které budou městysi zapůjčeny až do 31.12.
2026 za 95.000 Kč souhlasí - pro 8 hlasů

9.8.) RybníkvLázu
- Vodoprávní úřad vydal souhlas se stavbou, která se nacházi na pozemku p.ě. 77818 v k.ú
Láz,hJerý je veden dle geometrického plánu ze dne 9.I0.2020jako ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha, kde se ve skutečnosti nachází vodní nádrž - historický



rybníček, kteqf městys doložil fotodokumentací.

9.9.) Těžba kůrovcového dřeva
- v Domanicích se uskutečnila těžba I70 m3 kůrovcového dřeva. Cca Yzbyla prodána místním

jako palivové dřevo za300 Kč/m3. Prodej zbylého dřeva zajišťoval jiným odbcratelům náš
správce lesů p. Plechatý za sjednané ceny dle kvality dřeva.

Usnesení Č. 26 ZM souhlasí s tím, že vytěžené kůrovcové dřevo bylo takto
zobchodováno - pro 8 hlasů

9.r0.) Odvodnění pozemku p. Sojkové
- firma Stanislav Jiraň Sťunkovice provedla odvodnění pozemku ě. 256lI v k.ú Radomyšl
patřící p. Sojkové. Došlo k navýšení původní ceny o zdůvodněné vícepráce za 14.485 K[

Celkové náklady 69.317,03 Kě.

9.11.) Sociální, kulturní a sportovní výbor
- dle zápisu z jednáni výboru konaného dne2l4.202l,kteý je přílohou tohoto zápisu
- obyvatelka DPS p. Masopustová ze zdravotních důvodů opouští byt a proto komise vybírala

nového nájemce. V současné době eviduje výbor 15 žádostí o umístění do DPS. Z toho jsou
3 váŽní zájemci - p. Hrubant, p. Mašková a p. Filcová. Výbor doporučuje byt přidělit
p. Filcové.

- p. Filcová nakonec byt odmítla a ten byl přidělen p. Hrubantovi.

- ve středu 16.6.2021se uskutečnila schůzka obyvatel DPS , pečovatelky a účastnil se i
předseda sociální komise p.Išíž. Zápis ze schizeje přílohou tohoto zápisu. Předmětem
jednání byly požadavky obyvatel na vylepšení bydlení v DPS (výměna kotle, oken, podlahy
ve spoleěných prostorách apod.) a řešení vztahimezi obyvateli.

9.12. ) Trestní oznámení
- p. starosta podal trestní oznámení na Okresní státní zastupitelství pro podezřeni ze spáchání
trestného činu pomluvy, kterého se měl dopustit neznámý pachatel následujícím jednáním -již píed senátními volbami v roce 2020 zveřejnil v katastru Radomyšl a Kaletice leták psaný
na stroji se zcela nepravdivým, dehonestujícím, rymovaným sexuálním textem týkající se jeho
osoby a dalších, s nimiž je spojován. Nyní se tento leták znovu objevil na několika místech v
Radomyšli,když původní text psaný na stroji je doplněn pomlouvačnými a uráňlivými ruěně
psanými texty a jeden z nich je i rasisticky zarléŤen. Útok na osobu p. starosty se konal i při
1. kole senátních voleb, kdy byl na 1 volebním lístku velice nelichotivě vyobrazen.

9.13.) Výbor rozvoje
dle zápisu z jednáni výboru konaného dne 14. 6.2021, který je přílohou tohoto zápisu

k bodu 1) Cena rybníků - návrh YR42,- Kč m2 (pozemek, stavba).

Usnesení Č. 27 - ZM souhlasí s oceněním rybníků v majetku městyse Radomyšl za
tičelem jejich účetní evidence cenou 42Kčlm2 - pro 8 hlasů

k bodu 3) Elektoinvest Strakonice - Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno přes
p.p.I 44 5 / 1,I 64 l 1 6,188/ 1 7 8, 1 8 8/ 1 8 7,1 88 l29,I 88/3 0 - k.ú. Radomyšl .

Stavba - kabel NN , p. Kropšová . Úhrada - 1000,- Kč a k tomu sazba DPH .

- p.I(říž- navrhuje žadateli nevyhovět apožadovatzavydéni souhlasu ponechání pozemku
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- p.Křiž- navrhuje žadate|í nevyhovět apožadovatzavydéni souhlasu ponechání pozemku

pro vybudování chodníku.
- p. starosta - nesouhlasí s tím, tento nátlak by nám nic dobrého nepřinesl,

Usnesení č. 28 - S podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí - věcné břemeno přes p.p.
1,44511,164116,1881178,188/187,188/29,188/30 - k.ú. Radomyšl.Stavba - kabel NN , p.
Kropšová . Úhrada - 1000,- Kč a k tomu sazba DPH souhlasí - pro 5 hlasůo proti p. KřŽ
Pavelo zdňe|i se p. Kutheil a p. Tomaševičová

k bodu 5) ZlatkaDžudžová . Žádosto oplocení části p.p. I378lI5v k.ú. Radomyšl. Pozemek
se nachází v centru obce. Na požadovanou část není žádná nájemní smlouva .

VR nedoporučuje provést oplocení požadované části p.p.I378lI5 .

Usnesení č.29 - S návrhem výboru rozvoje nevyhovět žádosti o oplocení Části p.p.
137815 v k.ú Radomyšl souhlasí - pro 8 hlasů

9.14) Ostatní
- p. Kutheil byl osloven p. Ředinou, aby městys nechal zajistitkontejnery na tříděný
odpad v Souhradech proti převrhnutí.

- p. Rončka - k převrhnúí ďochází pouze pokud vyvážejicí firma zapomene kontejnery
zabtzdit. Pověří jednoho ze zaměstnanců úřadu na VPP kontrolou těchto kontejnerů.

1) Rozpočtovó opatření č.3l202I,4l202I a 5l202I
2) Zápis z jednání sociální, kulturní a sportovní výboru
3) Zápis ze schůze v DPS
4) Zápís z jednání výboru rozvoje

Zapsala Čapková

Ověřovatelé Ing. Koubovský

starosta městyse
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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.


