
Zápis č,4l202l
ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 29.7,2021 od 19.00 hod

na UM Radomyšl

Přítomni (7) : Ing. Luboš Peterka, Ing. Milan Koubovský, p. Jaroslav Krejčíp. Jan Kutheil,
p. Pavel Kříž,p. David Kříž,p. Jan Bláhovec

Omluven: p. Jana Tomaševičová, p. Emil Demetr

Osadní výbory, občané : 9

Program:
I. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva městyse
4. Rozpočtové změny
5. Dotace a investiční akce
6. Různé

6.1) Žadost o navýšení prostředků na provoz ZŠ
6.2.) Zařazení znaku městyse do registru komunálních symbolů
6. 3. ) Smlouv a o bezipl. převodu - lokalita,,Za HvITtny"
6.4.) Smlouva o výpůjčce nemovité věci
6.5.) Darovací smlouva s JČr
6.6.) Návrh smlouvy o věcném břemeni - p. Januš
6.7.) Family resort,,U Hřiště"
6.8.) Výbor rozvoje

ad t) Zahájení
- P. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva. ZM je usnášení schopné

- zápis č.3l202I, který byl k nahlédnuti na ÚM byl ověřen a nebyly podány žádné
námitky

Usnesení č. 1 - S programem souhlasí- pro 7 hlasů

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

Usnesení Č.2 - ZM urČuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a
p. Kříže Pavla - pro 5 hlasů, zdrže|y se p. Kříž Pavel a Ing. Koubovský

ad 3) Kontrola úkolů
-nejsou žádné úkoly z minulých jednání zastupitelstev

ad 4) Rozpočtové změny
- na Pokyn p. starosty, který je pověřen k provádění rozpoětových změndo výše 500.000 Kč,
provedla účetní rozpočtové změny (rozpočtová opatření č. 7 l202l), které
je přílohou tohoto zápisu)

Usnesení Č. 3 - ZMbere na vědomí rozpočtová opatření č.7t2D2t_pro 7 hlasů
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ad 5) Dotace a investiční akce

- Výběrové Íwení na akci o,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - stavební
objekty". Dne20.7.2021 se sešla komise pro posuzování a hodnocení nabídek veřejné
zakinky vypsané za účelem uzavřeni smlouvy na akci orRekonstrukce a přístavba
Sokolovny Radomyšl - stavební objekty". Nabídku podaly 3 firmy. Zák\adnimkritériem
nabídková cena. Zadavatel navíc v tomto případě požadoval, aby účastníci k zajištění sqých
povinností vyplývající z ičastí v zadávacímřízení poskytli jistotu ve smyslu ust. § 41
zákona. Všichni účastníci poskytli jistotu v souladu s požadavky zadavatele a v souladu se
zákonem.

- p. starosta předložil Protokol (právu) o hodnocení nabídek veřejné zakénky o,Rekonstrukce
a přístavba Sokolovny Radomyšl - stavební objekty" vypsané zaúéelemlzavřeni
smlouvy, ze kterého vyplývá, že nejvhodnější nabídkou je nabídka, kterou předložil uchazeč
PROTOM Strakonice, s.r.o., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré
požadavky stanovené zákonemazadavaíelem. P. starosta nazákladé tohoto Protokolu
navrhuje uzavřit smlouvu o dílo s firmou PROTOM Strakonice, §.r.o..

Usnesení č.4 ZM schvaluje Protokol (právu) o hodnocení nabídek na akci
,,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - stavební objektyí' a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PROTOM Strakonice, §.r.o., Písecká 290, 386 01
Strakonice,IČO 43841252, - pro 6 hlasůo zdňelse p. Kříž David

_ Výběrové íizení na akci ,,Dopravní a sportovní hřiště Radomyšl". Dne 20.7.202I se

sešla komise pro posuzování a hodnocení nabídek veřejné zakázky vypsané za účelem
lzavíeni smlouvy na akci ,,Dopravní a sportovní hřiště Radomyšl". Nabídku podaly 3

firmy. Základnim kritériem - nabídková cena.

Nabídka
číslo

obchodní firma
Cena bez DPH v
Kč

l M-SILNICE a.s.
Husova 1697,530 03 Pardubice,IČo 42196868

1353 481,23Kč

2
ZNAKON' a.s.
č.p.44,386 01 Sousedovice, IČO 26018055

1173 502,52Kč

a
J

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby JIH
pražská tř. 4gŠl58, 37O OI České Budějovice, IČo
48035599

1373 875,42 Kč

- p. starosta předložil Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzení nabídek
veřejné zakénky vypsané za účelem uzavření smlouvy na akci ,,Dopravní a sportovní

Nabídka
číslo obchodní firma Cena bez DPH v Kč

1
PROTOM Strakonice, §.r.o.
Písecká 290,386 01 Strakonice,IČO $841252 26 640 406,00

2
KOCI a.s.
K Lipám I32,397 01 Písek, IČo 466s3046

29 964 726,05

J
PRIMA, akciová společnost
Raisova 1004,386 01 Strakonice,IČo 47239743

32 444 444,00



hřiště Radomyšl'o,zekíerého vypl|vá, že nejvhodnější nabídkou je nabídkao kterou
předložil uchazeč ZNAKON' a.s.n která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré
požadavky stanovené zákonemazadavatelem. P. starosta nazéů<ladé tohoto Protokolu
navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou ZNAKON, a.s..

Usnesení č.5 - ZM schvaluje Protokol ze zasedání komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na akci ,rDopravní a sportovní hřiště Radomyšlo' a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou ZNAKON, a.s. č.p. 44,386 01 Sousedoviceo ICO 26018055, -
pro 7 hlasů

- V souěasné době probíhá proces Posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakáuky
ooRekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 2 Divadelní technika" a
,rRekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 1 Gastronomické vybavení".
Protokoly z posouzení a hodnocení nabídek na tyto veřejné zakázky budou předloženy
komi sí na nej bližš im zasedání zastupitel stva.

- předložena Smlouva o úvěru s Komerění bankou a.s, - na 20 míl. Kč na,Rekonstrukci a
přístavbu Sokolovny Radomyšloo. Úroková sazba0,06Yoz jistiny nad PRIBOR. Poslední
splátka 3I. 12.204L Předsedkyně finančního výboru p. Tomaševiěová smlouvu prošla a

shledala ji v pořádku.

Usnesení Č. 6 - S podpisem Smlouvy o úvěru s Komerční bankou na 20. mil Kč souhlasí
- pro 7 hlasů.

ad 6) Různé

6.t) Žádost o navýšení prostředků na provoz ZŠ
- přítomný nový ředitel školy Mgr. Babka poděkoval zastupitelstvu za důvěru a seznámil je

s požadavkem na navýšení finančních prostředků naprovoz školy na rck202l v celkové
částce 500.000 Kě. Vzhledem k vysokým odměnám vyplaceným bývalým ředitelem školy
v posledních třech měsících bude až na konci srpna vědět, zda budou stačit finanční
prostředky namzdy. Jinak důvodem žádostijsou zvýšené naklady spojené se změnami, které
je nutné udělat vzhledem kotganizačnimapersonálním zménámve škole, narustajícímu
počtu žáků školy, nedostatku prostor pro výuku a nevyhovujícímu stavu IT vybavení ve
škole. Prostředky budou použity např. na: modernizaci počítačové učebny avytah;
přírodovědný kroužek; přesunrr družin, cviěné kuchyňky, ředitelny a ekonomky; vytvoření
odborné učebny jazyků; nákup šatních skříní, přípravu na výměnu serveru a částečná
obnova serveru; rozvody a opravy elek. vedení v budově školy.

- p. Bláhovec se ptá personální zmény ve škole
- Mgr. Babka - sám odešel Mgr. Pešl, zástupce Mgr. Vlažný a učitelka Mgr. Krejčová.
p. ředitel neprodloužil smlouvu s učitelkou Mgr. Miglovou. Personálně bude škola od záíi

zajištěna.

Usnesení č,7 - S navýšením finančních prostředku na provoz ZŠ Radomyšl na rok2021,
nad rámec schválenému rozpočtu o 500.000 Kč souhlasí - pro 7 hlasů

6.2) Zaíazen_í znaku městyse do registru komunálních symbolů
- Parlament České republiky vyhověÍnaší žádosti o zaíazeni znakudo registru komunálních
symbolŮ a stanovil blason (slovní popis) v tomto znéni:,, V ěerveném štítě stříbrná
korunovaná orlice se zlatou zbrojí, jazykem a jetelovitě zakončeným perizoniem uprostřed



s křížem, přeqýšená stříbrným maltézským kíížem.*

6.3) Smlouva o bezúpl. převodu - lokalita ,oZa Humny..
- dnes byl doručen kolaudační souhlas společnosti PROTOM Strakonice, s.r.o na ,,ZTY

Radomyšl'o v této lokalitě
- předložena Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí spolu s budoucí smlouvou o

předání apřevzetí infrastruktury mezi společností PROTOM Strakonice, s.r.o,
Ing. Miroslavem Kastnerem,Marií Vodákovou a městysem.. Předmětem převodu je pouze

stavba komunikace bez výřez:ů, které slouži ke zpomalení provozu v obytné zóně. Od
obrubníků dál bude součástí pozemku vlastníků.
- část komunikace od ulice ,,Do Růťáku" si samy vybudují a zkolaudují 3 rodiny, které
v lokalitě mají pozemky.
- p.Křiž Pavel se ptá, kdo bude převedenou komunikaci udržovat. Dnes se byl v lokalitě
podívat a po bouřkách je komunikace velmi zneěištěna a nejspíše k tomu bude docházet
ěasto.

- p. starosta - údržba bude po převodu komunikace starostí městyse, kterou zajistí naši
zaměstnanci, nebo bude najata firma. V případě, že bude prokazatelné, že za znečištění
zodpovídají majitelé stavebních pozemků, bude jednáno s nimi. Splavování zeminy je
dočasný jev, než zde bude tráva a ploty.

Usnesení Č. 8 - S podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí spolu s budoucí
smlouvu o předání a píevzetí infrastruktury mezi společností PROTOM Strakonice,
s.r.oo Ing. Miroslavem Kastnerem, Marií Vodákovou a městysem souhlasí - pro 7 hlasů

6.4) Smlouva o výrůjčce nemovité věci
- městys zažádal UZSVM o prodej pozemku 19216 v k.ú Radomyšl- jedná se o pozemek
vedle prodejny Jednota Coop Radomyšl. Postup úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových je, že nejprve uzavíe smlouvu o výpůjčce a pak následuje odprodej.

Usnesení č. 9 - S podpisem smlouvy s ÚZSVtvt o výpůjčce nemovité věci na pozemek
19216 v k.ú Radomyšl souhlasí - pro 7 hlasů

6.5) Darovací smlouva s JČK
- předmětem darovací smlouvy s Jihočeským krajem je narovnání majetkovýchvztahi-
jedná se o pozemky u komunikací II. třídy v obcích Ltíz, Radomyšl, Podolí a Kaletice.
Městysu připadnou pozemky u komunikací v obydlené ěásti a Jihoěeského kraje budou
komunikace. Poplatky spojené s vkladem do KN ve výši 2.000 Kč uhradí obě strany naYr.

Usnesení č. 10 - S darovací smlouvou s Jihočeským krajem na narovnání majetkových
vztahů u pozemku u komunikací II. třídy v obcích Láz, Radomyšl, Podolí a Kaletic a
poplatkem za vklad do KN 1.000 Kč souhlasí - pro 7 hlasů

6.6) Návrh smlouvy o věcném břemeni - p. Januš
- společnost Fiera a.s, Pelhřimov - návrh navzavření Smlouvy o smlouvě budoucí - věcné
břemeno přes pozemky městyse p.p.1436l2 a256l75 v k.ú. Radomyšl na stavbu - kabel NN
p. Januš, jednorázováúfuada ěiní 1000,- Kč + DPH .

Usnesení č. 11 - S podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí - věcné břemeno přes
pozemky městyse p.p.1436l2 a 256175 v k.ú. Radomyšl na stavbu - kabel NN, p. Januš
za jednorázovou úhradu 1000,- Kč + DPH souhlasí - pro 7 hlasů
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6.7.) Family resort,,U Hřiště"
- p. starosta seznámil zastupitele s projektem na výstavbu 12 startovacích rodinných domů pro
mladé rodiny na pozemku vedle školy. V souvislosti s výstavbou dojde i k rozšíření
stávající komunikace a společnost E.ON potvrdila, že elektrické vedení, které vede přes
pozemek bude přeloženo do země. Projekt je v souladu s ÚP Radomyšl a vzhledem k tomu,
Že v Radomyšli startovací byty nemáme a poptávka je po nich veliká, tak s projektem
souhlasí.

- p. Kříž Pavel - nelíbí se mu navrhovaný vzhled - rozmístění domků, které nezapadají do
stávající lokality ažádá, aby bylo jednáno o jiných možnostech rozmístění domků. Dále
žádá, aby o plánované výstavbě byli informování obyvatelé okolních domů a o jejich
vyjádření k navrhované výstavbě.

Usnesení Č.12 - S pozváním majitele pozemku p.č. 188/68 v k. ú Radomyšl a projektanta
,,Family resortu U Hřiště( na příští jednání ZM souhlasí - pro 7 hlasů.

6.8) Výbor rozvoje
- k bodu 1) Eva Vítovcová Svobodová, Domanice 28 . Žádosto odkoupení části p.p,39ll5 ,
k.ú. Domanice . Vlastníkem je Městys Radomyšl .Požadovaná část p.p.39ll5je několik
desetiletí oplocena a přímo navazuje na zahtadu žadatelky - p.p. 39Il7 . Je připojen souhlas
souseda s odprodejem z jižni ěásti p. Rubáše Davida , p. Rubášové Karolíny .

Proběhlo místní šetření za účasti Osadního výboru Domanice . Osadní výbor s odprodejem
části p.p.391/5 v k.ú. Domanice souhlasí. Výbor rozvoje navrhuje odprodej také . Je ale
nutné přezkoumat a prověřit situaci v této lokalitě v Územní studii a v Územním planu
(připomínky maj itelů dalších sousedních pozemků).

- dnes přišla žádost Ing. Šťastného o zachovéni stávajícího stavu pozemku ě. 391/5 v k.ú
Domanice. Jedná se o pozemek, ktery přímo sousedí s jeho pozemkem p.ě. 383/1 v k.ú
Domanice. Pozemek je dle platného ÚP urěen pro bytovou zástavbu a je jedinou
přístupovou cestou k jeho pozemku.

- přítomná žadatelkap. Vítovcová s manželem upřesňují svoji žádost o prodej. O prodej
žádalijiž jednou, ale bylo jim sděleno, že lokalita je řešena územni studií, podle které je na

dotěeném pozemku nakreslena komunikace. Tato stude, ale byla v roce 2018 zrušena, jelikož
vlastníci stavebních pozemků se nedohodli na vybudování této komunikace. Chtěli zažadat
soudně o vyvlastnění, ale p. starosta jim to rozmlouval s tím, že po konzultaci s právníkem je
přesv_ěděen,ženemaji v tomto sp9ru š,anci uspět. Navíc jim prodej pozemku slíbil. Co se týče
Ing. Šťastného, tak ten má na sÝůj pozemek přístupovou cesi., z ďrulté strany o šířce 3,5 m a
bylo jim ř-eěpno, že'tato šíře je dostaěující.
-.p. starosta konstatuje, že podle 2 dny staré informace od pana Šťastného a projektanta p.
Škody, již stávající přístup v šířce 3,5 

,na pozemek pana Šťastného je jako vjezd dle aktuálně
platné legislativy nepoužitelný. Na tuto informaci je nutné reagovat, jelikož lttozi, že
prodejem pozemku Vítovcům by byl panu Šťastnému definitivně znemožněn vjezdnajeho
pozemek, ktery má v územním plánu určený na bytovou výstavbu a došlo by k znehodnocení
pozemku. Navíc, pokud by pan Hloucha prodal sousední pozemek z druhé strany, nedostala
by se na pozemek p. Šťastného ani zemědělská technika. V době, kdy řekl Vítovcům, že
v prodeji nevidím problém, tyto informace neměl

- Osadní výbor Domanice - p. Sokol: souhlasí s prodejem pozemku Vítovcům. Yždy seza
takovéto situace, kdy jde o dlouholetéuživénl a oplocení pozemku městyse, se upřednostnil
prodej současným uživatelům pozemku.

- Ing. Koubovský upozorňuje Vítovcovy na skuteěnost, že i přesto, že se zastupitelswo
rozhodne vyvěsit v souladu se zákonem zámér na prodej ěásti zmíněného pozemku, není
jisté, že se stahou jeho vlastníky, protože se mohou přihlásit i další zájemci o daný pozemek.
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- p.KŤížnavrhuje sezvat všechny zúčastněné strany na projednání této situace

- p. rutheil navrhuje pozvati p. Václava Hlouchu, ktery vlastní pozemek vedle Ing.

Šťastného a jednat s ním o případném prodeji části pozemku pro přístupovou cestu

Usnesení č. 13 - S vyvěšením záměru na prodej části pozemku 391/5 v k.Ú Domanice
souhlasí-proOhlasů

Usnesení é, t4 _ S návrhem sezvat všechny zúčastněné strany souhlasí - pro 7 hlasŮ

k bodu 2) Fiera a.s. , Janáěkova1272, Pelhřimov Návrh na uzavření smlouvy o věcném

břemeni ě. : PI_0143 300706!003-FIA. Stavb a: Lia_ kabel NN , p. Ťut<a - dotěena p.p.

787125 ,7g9l5 v k.ú. Laz .Ylastntkem dotčených pozemkŮ je Městys RadomyŠl . Povinná :

Městys Radomyšl, Maltézské nálrr^.82 ,387 3I Radomyšl . Oprávněná : EG.D,a.s. Lidická
1873136 Černá Pole , 602 00 Brno. Oprávněná vyplatí jednoúaové povinné 1 000,00 Kě. K
této ěástce bude připoětena platnásazba DPH .

Usnesení č. 15 - S návrhem smlouvy o věcném břemeni č. : PI-0143300706/003-FIA na
stavbu z Láz- kabel NN , p. Ťuka - dotčena p.p, 787 l25 , 79915 v k.ú. Láz a
jednorázovou úhradou 1 000o00 Kč + DPH souhlasí - pro 7 hlasů

- Peterka Pavel _ žádost o odkoupení pozemku p,é.1387ll4 v k.ú Radomyšl. Žadateldoložil
souhlas majitelů sousedních nemovitostí. Po vypracování geometrického plánu bude vyvěšen
zám& na prodej pozemku.

Rozpočtové opatření č. 7 l202l
Zápis z jednání výboru rozvoj e

starosta městyse

1)

2)

Zapsa|a: Čapková 
ť

ověřovatelé Ing..orbour}O 

l

p,Kíiž W
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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.


