
Zápis č. 5/2021 

ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 26. 8. 2021 od 19.
00

 hod 

na ÚM Radomyšl 

 

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

p. Pavel Kříž, p. Jana Tomaševičová, 

 

Omluveni:  p. Emil Demetr, p. David Kříž, p. Jan Bláhovec 

 

Osadní výbory, občané : 10 
 

Program:  

  1. Zahájení 

  2. Určení ověřovatelů zápisu 

  3. Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva městyse 

  4. Rozpočtové změny 

  5. Dotace a investiční akce 

  6. Různé 

    6.1.) Věcné břemeno, Smlouva o převodu práv - Sokolovna 

      6.2.) Věcné břemeno – p. Carda 

    6.3.) Ostatní 

 

ad 1) Zahájení 

- p. starosta zahájil zasedání konstatováním přítomnosti nadpoloviční většiny členů   

  zastupitelstva. ZM je usnášení schopné 

- zápis č. 4/2021, 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  a p. Kříže Pavla 

 

Usnesení č. 2 – ZM určuje na návrh p. starosty ověřovateli zápisu Ing. Koubovského a  

p. Kříže Pavla – pro 6 hlasů 
 

ad 3) Kontrola úkolů 

 - Family resort „U Hřiště“ - na jednání ZM byly pozvání projektanti a majitel pozemku  

- projektanti seznámili přítomné s projektem – bude se jednat o 12 startovacích rodinných  

  domů velikosti 2+ kk o rozloze 75 m
2
 a vlastnictvím 1/12 pozemku před domem. Resort  

  bude oplocen jedním plotem a uvnitř bude dětské hřiště. O zeleň se bude starat někdo  

  z majitelů nebo firma. Vzhledem k tomu, že domy jsou nalepeny u sebe, tak se bude jednat o  

  energeticky. Dojde k rozšíření stávající komunikace, která tak bude oboustranně  

  průjezdná a bude vybudováno 18 parkovacích míst. Projekt byl předjednán na dopravním  

  odboru a s hasiči.  

- majitel pozemku p. Krejčí upřesňuje -  jedná se o komunitní bydlení, kdy mladé rodiny s  

 dětmi sdílí společně uzavřený prostor před domy a mohou si tak vypomáhat např. při hlídání  

 dětí, které také díky oplocení nemají kam utéci. Realizace v roce 2023 a předpokládaná cena  

  domu  4- 5  mil. Kč.  

 - p. Kříž Pavel – zajímá ho, zda projektanti navrhovali tento projekt z hlediska ekonomického  
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nebo lidského.
- P. KrejČÍ Martin - ekonomického, ale i lidského hlediska. Mohli by v dané lokalitě
vYbudovat 3 rodinné domy pro milionáíe, ale oni se rozhodli pro vybudování bydlení pro

mladé rodiny, které budou mít děti a ty budou chodit do zdejší školky, školy, které jsou
v těsném sousedství a pro městys budou přínosnější.
- P. KříŽ Pavel - navrhovaný monoblok by byl narŇujícím prvkem stávajíci lokality a podle
jeho názoru nesplňuje to, co zastupitelé schválili v ÚP což je, jak cituje - ,§ové stavbý musí
být umístěny v souladu s hodnotami území, musí respektovat vyškovou hladinu okolní
zástavbY a nesmí vytvářet výraznou pohledovou dominantu v území, doporučujeme
přizpŮsobení architektuře budov zařazených jako hodnoty území a nesmí rušit základní
ělenění prŮčelí a jeho významné detaily. " Proto jako lepší variantu v této lokalitě navrhuje
umístit domy v řadě pod sebou po 5, 3, 2 a l. Kdy bude ve všech domech krásné jižní světlo.
- p. Ráb - tato varianta by byla samozřejmě z ekonomického hlediska dražší, domy by byly
blízko u sebe, takžeby si stínily a zmiňované světlo by v nich tolik nebylo. Nejednalo by se
tak o komunitní bydlení, které je podstatou tohoto projektu.

- p. starosta - projekt se mu líbí. V Radomyš_li je sice v posledních letech velký rozvoj
bydlenÍ, ale právě startovací byty pro mladé zde chybí. Města a obce se dlouhodobě potýkaji
s nedostatkem startovacích bytů pro mladé rodiny, je pro ně íinančně nároěné je vybudovat,
dotaění tituly jsou na tuto formu bydlení nevýhodné a složitý je i jejich následný provoz. Tady
se rýsuje moŽnost, že to za nás vyřeší soukromý investor. Jako velké plus vidí také rozšíření
stávajicí komunikace.
- p. TomaŠeviČová - projekt nesedí do této lokality v centru obce, ale někam na periférii.
- Ing. Koubovský - dle jeho zjištění, pokud se jedná o pozemek určený k městskému bydlení

a je v souladu s našim ÚP,tak městys nemůže soukromému investorovi zabránit ve
vybudování toho, co on chce. Nikdo z přítomných není urbanista, tak těžko dokážeme

posoudit projekt z tohoto hlediska.
- p. Krejčí Jaroslav - projekt se mu líbí a souhlasí s ním
- p.Išíž Pavel- dále se mu nelíbí, ženávrhy jsou udělány nazelené louce a nejsou zasazeny
do stávající lokality, díky čemuž by měl lepší představu o tom, jak to bude vypadat. Proto
žádá projektanty o vypracování nového návrhu.

- Ing. Ráb vzhledem k finaněním nákladům to nevidí reálně, celý tento projekt stál 50.000 Kě,
úprava, kterou p. Kříž požaduje by také nebyla zadarmo a navrhuje, aby se na tom podílel,
cožp.Křiž odmítá.
- p. starosta - prověří na stavebním úřadě, jaké kompetence má městys v rámci stavebního
řízeni na tento projekt a žádá projektanty, aby zajistili stanovisko územního odboru města
strakonice.

ad 4) Rozpočtové změny
- na pokyn p. starosty, který je pověřen k provádění rozpočtových změn do výše 500.000 Kč,
provedla účetní rozpočtové zmény (rozpoětové opatření č. 8 l 202I), které
je přílohou tohoto zápisu)

Usnesení Č.3 - ZMbere na vědomí rozpočtové opatření č.8l2021-pro 6 htasů

- p. úěetní žádá schválit rozpoětové zmény nad 500.000 Kč, jedná se o:

Sokolovna:
- schválit rozpočtovou změnu ve výši 20.000.000 Kč na paragraf 3319 a položku 6121
- schválit rozpoětovou změnu ve výši 20.000.000 Kč - výše úvěru na položku 8123
(dlouhodobé přij até půj čené prostředky)
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komunikace:
- schválit rozpočtovou změnu ve výši 750.000 Kč na paragraf 2212 apoložku 612l

Stav účtu k3t.7.2021 - 53.365.354, 56 Kč

Usnesení č. 4 - S navrženými rozpočtovými změnami nad 500.000 Kč souhlasí - pro 6
hlasů

ad 5) Dotace a investiční akce

_ Výběrové íízeni na akci ,,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny RadomyŠl - PS 2
Divadelní technika'o. Ve dnech 28.7.2021 a9.8.2021r se sešla komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakazky vypsané za účelem uzavřeni smlouvy na akci ,oRekonstrukce a přístavba
Sokolovny Radomyšl - PS 2 Divadelní technikaoo. Nabídku podaly 3 firmy. Základnim
kritériem byla nabídková cena. V rámci procesu posouzení nabídek byla vyřazena firma
MusicData s.r.o., Optátova 708137, 637 00 Brno, která v rozporu se zadávacími podmínkami
zasáh\a do zaslaného soupisu dodávek a praci. Dále pak byly posuzovány jen zbývající 2
firmy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakazky dle zadávací dokumentace byla 4.300.464,20 Kč bez
DPH.

_ p. starosta předložil Protokol (právu) o hodnocení nabídek veřejné zakénky o,Rekonstrukce
a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 2 Divadelní technikaoo vypsané zatňelemlzavření
smlouvy, ze kterého vyplývá, že nejvhodnější nabídkou je nabídkg, kterou předložil uchazeč
GRADIOR, spol. . ..o., Křříková 2989l68a, 612 00 Brnoo rČ lsrsll06, která obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky stanovené zákonem azadavatelem.
p. starosta nazákladé tohoto Protokolu navrhuje uzavřit smlouvu o dílo s firmou GRADIOR,
spol. s r.o..

Usnesení č.5 ZM schvaluje Protokol (právu) o hodnocení nabídek na akci
orRekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšt - PS 2 Divadelní technika" a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou GRADIOR, spol. § r.o., Křžíkova 2989l68a,6t2 00
Brno -pro ó hlasů

_ Výběrové ítzení na akci o,Rekonstrukce a přístavba Sokolovny RadomyŠl - PS 1

Gastronomické vybaveníoo. Dne 4.8.202lse sešla komise pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky vypsané za účelem uzavření smlouvy na akci ,,Rekonstrukce a přístavba
Sokolovny Radomyšl - PS 1 Gastronomické vybavení". Nabídku podaly 2 firmy.
Základním kritériem byla nabídková cena.

Nabídka
číslo

obchodní firma
cena v kč bez
DPH

1
PROLIGHT s.r.o.
U Elektrv 20318.198 00 Praha9

4.344.313,-

J
GRADIOR, spol. s r.o.
Křižíkova 2989l68a,612 00 Brno

4.016.343,18



Nabídka 

číslo 
Obchodní firma 

Cena v Kč bez 

DPH 

1 
HOFMANN Strakonice s.r.o. 

5.května 148, 386 01 Strakonice 
2.527.960,- 

2 
IQ GASTRO s.r.o. 

Na Bohdalci 1438/6, 101 00 Praha 10 
1.989.073,- 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle zadávací dokumentace byla 3.191.232,50 Kč bez 

DPH.  

- p. starosta předložil Protokol (právu) o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce 

a přístavba Sokolovny Radomyšl – PS 1 Gastronomické vybavení“ vypsané za účelem 

uzavření smlouvy, ze kterého vyplývá, že nejvhodnější nabídkou je nabídka, kterou předložil 

uchazeč IQ GASTRO s.r.o., Na Bohdalci 1438/6, 101 00 Praha 10, IČ: 03413497, která 

obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila veškeré požadavky stanovené zákonem a 

zadavatelem. P. starosta na základě tohoto Protokolu navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou 

IQ GASTRO s.r.o.. 

  

Usnesení č. 6 – ZM schvaluje Protokol (právu) o hodnocení nabídek na akci 

„Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl – PS 1 Gastronomické vybavení“ a 

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou IQ GASTRO s.r.o., Na Bohdalci 1438/6, 

101 00 Praha 10  – pro 6   hlasů 

 

Rekonstrukce Sokolovny – celkem náklady: 39.501.444 Kč vč. DPH, dotace od JČK 5 mil. 

Kč. Městys již získal dotace ( na komunikace, opravu rybníků, dopravní a sportovní hřiště, 

zateplení tělocvičny a informatika na kolečkách) za cca 11 mil Kč. Úvěr na Sokolovnu – 20 

mil. Kč a zůstatek na účtu je 53.365.354, 56 Kč. Městys má tak k dispozici finanční 

prostředky ve výši cca 80 mil Kč. 

 

ad 6 ) Různé 

 

6.1.) Věcné břemeno, Smlouva o převodu práv - Sokolovna 

- Elektroinvest Strakonice s.r.o předkládá ke schválení Návrh smlouvy o smlouvě budoucí  

  o zřízení věcného břemene na stavbu „Radomyšl přeložka kNN, Sokolovna“  na pozemcích  

  městyse p.č.1386, st. 156 v k.ú Radomyšl, , jednorázová úhrada činí 2000,- Kč + DPH . 

 

Usnesení č. 7 –  S návrhem  Smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno přes pozemky 

městyse .č.1386, st. 156 v k.ú Radomyšl na stavbu – „Radomyšl přeložka kNN, 

Sokolovna“za jednorázovou úhradu 2000,- Kč + DPH  souhlasí – pro 6 hlasů 

 

- Elektroinvest Strakonice s.r.o předkládá ke schválení Smlouvu o převodu práv povinností 

  ze spoleČného povolenÍ, kterou městys postupuje firmě EG.D, a.s. práva a povinnosti 

  související přeložkou stávajícího vedení telekomunikaěního vedení a vedení el. Energie 

  v souvislosti se stavbou ,,Přístavba a stavební úpravy Sokolovny v Radomyšli" a stává se tak 

  právnim nástupcem stavebníka a tím i budoucím stavebníkem energetického zařízení. 

 

Usnesení č. 8 - S podpisem Smlouvy o převodu práv a povinností ze společného 

povolení s firmou EG.D' a.s. týkající se přeložky stávajícího vedení telekomunikačního 

vedení a vedení el. Energie v souvislosti se stavbou ,,Přístavba a stavební úpravy 

Sokolovny v Radomyšlio souhlasí - pro 6 hlasů 



6.2.) Věcné břemeno - p. Carda
- společnost Fiera a.s, Pelhřimov - návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí - věcné
břemeno přes pozemky městyse p.č.272l2 a272l25 v k.ú. Radomyšl na stavbu - kabel NN
p. Carda, jednorénováúhrada činí 1000,- Kč + DPH .

Usnesení č. 9 - S podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí - věcné břemeno přes
pozemky městyse p.č.272l2 a272125 v k.ú. Radomyšl na stavbu - kabel NN, p. Cardaza
jednorázovou úhradu 1000,- Kč + DPH souhlasí - pro 6 hlasů

6.3.) Ostatní
- p. Tomaševičová - upozorňuje na špatný stav dětského hřiště nad školou
- p. starosta - již je domluvený s p. Kahov cem, že do j ara příštího roku obnoví (obrousí a
natře) všechna dětské hřiště.

Přílohy:

1) Rozpočtové opatření č.8l202I

Zapsala Čapková ť

Ověřovatelé Ing. Milan Koubovský......:........

p. Pavel Kříž....

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.




