Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň
konaného dne 11. 2. 2019
Přítomní: P. Vaňásek, L. Ayrer, J. Lukš, A. Miláčková, R. Miláček, M. Potužáková,
Mgr. L. Skořepová
Omluvení:
Hosté: viz příloha
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 17:30 hodin, přivítal zastupitele obecního
úřadu a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 92
a § 93 zákona a seznámil přítomné s programem. Celkem je přítomno 7 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Ověřovatelem byli navrženi: Mgr. L. Skořepová, R. Miláček a zapisovatelkou Ing. M.
Pucandlovou.
Program:
Kontrola usnesení
Stav ČOV a její řešení
Posilující zdroj vodovodní soustavy
Pozemky – žádost o koupi části pozemku p.č. 222/7
- žádost o koupi části pozemku p.č. 25/18
- žádost o kkoupi části pozemku p.č. 25/18 – GP
- nákup pozemku p.č. 139/4
- záměr zveřejnění pachtu na obecní pozemky
5. Venkovní vedení VO nad silnicí III/12832 – p.č. 944/1
6. Dotace pro sochu Sv. Jana Nepomuckého
7. Různé – inventarizace
- rybolov na Návesním rybníku
- zpráva finančního a kontrolního výboru
- stan
1.
2.
3.
4.

Hlasování o programu zasedání: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Hlasování o ověřovatelích zápisu a zapisovatelce: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1/2019 - 7 hlasy schválen program a ověřovatelé zápisu a zapisovatelka
Ing. M. Pucandlová.
1. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem zasedání ze dne 7. 12. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno.

2. Stav ČOV a její řešení – předkládá L. Ayrer
Ing. Jan Jindra, CSc. seznámil zastupitele se současným stavem ČOV a navrhl možnosti
řešení. Stručný výtah z přednášky je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce osloví Ing. Kamila Ruckého pro představení možností
financování čistírny odpadních vod.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno.
3. Posilující zdroj vodovodní soustavy – předkládá L. Ayrer
Ing. Jan Jindra, CSc. přednesl zastupitelům možnosti posílení vodovodní soustavy.
Stručný výtah z přednášky je uveden v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení hydrogeologického průzkumu
hydrogeologem Mgr. Martinem Blažíčkem ze společností Vodaservis s.r.o. Žďár nad
Sázavou v ceně do 25 000 Kč vč. DPH a s vyhotovením do konce dubna.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno.

4. Pozemky
a) Žádost o koupi části pozemku p.č. 222/7
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o koupi části pozemku p.č. 222/7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením geometrického plánu potřebného pro
zakoupení části pozemku o výměře cca 700 m².
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno
b) Žádost o koupi části pozemku p.č. 25/18
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti o koupi části pozemku p.č. 25/18 projednávanou na
minulém zasedání. Usnesení, které nepřipouští prodej tohoto pozemku, neexistuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 25/18 v k.ú. Kostelní
Radouň. Jako alternativu nabízí např. pozemek p.č. 19/1 v k.ú. Kostelní Radouň.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno

c) Žádost o koupi části pozemku p.č. 25/18 - GP
ZO projednalo žádost o koupi části pozemku p. č. 25/18 v obci a k.ú. Kostelní Radouň.
Záměr obce prodat nově vzniklý obecní pozemek byl vyvěšen na ÚD a EÚD od 25 1.
2019 do 11. 2. 2019 a nepřihlásili se jiní zájemci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 25/18 a to na základě GP č.
432-100/2018 nově vzniklou parcelu p.č. 25/22 trvalý travní porost o výměře 151 m²
v k.ú. Kostelní Radouň za cenu 40 Kč za m² do vlastnictví SJM Ivana Sedláková,
DiS., a Lukáš Sedlák, Kostelní Radouň 147, 378 42 Nová Včelnice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2019 bylo schváleno
d) Nákup pozemku p.č. 139/4
Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p.č. 139/4 v k.ú. Kostelní Radouň
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku pozemkové parcely č. 139/4 o výměře
60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, který je
zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Kostelní
Radouň, obec Kostelní Radouň, z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111, do vlastnictví Obce Kostelní
Radouň za cenu 4 600 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2019 bylo schváleno
e) Záměr zveřejnění pachtu na obecní pozemky
Starosta informoval zastupitele, že k 30. 9. 2019 končí pachtovní smlouvy na zemědělské
pozemky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr pachtu na zemědělské pozemky na
dobu určitou – 4 roky, s uzavřením smlouvy od 1. 10. 2019
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2019 bylo schváleno

5. Venkovní vedení VO nad silnicí III/12832 – p.č. 944/1
ZO byli seznámeni se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sítě pro p.č.
944/1 v k.ú. Kostelní Radouň.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro p.č. 944/1, ostatní plocha, silnice III/12832 o výměře 15 499 m²
pro akci „Venkovní vedení VO nad silnicí III/12832, k.ú. Kostelní Radouň mezi
Obcí Kostelní Radouň, IČ: 00477028, Kostelní Radouň 49, 378 42 Nová Včelnice a
Správou a údržbou sinic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, Nemanická 2133/10, 370
10 České Budějovice. Dále schvaluje podání žádosti na E.ON Distribuce a. s. o
zřízení kapličky na připojení z vrchního vedení přes komunikaci.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno
6. Dotace pro sochu Sv. Jana Nepomuckého
Zastupitelé obce projednali možnost získání dotace na opravu sochy Sv. Jana
Nepomuckého z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 70 000 Kč z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého
s akademickým sochařem Vladimírem Krninským v částce 101 200 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno.
7. Různé
a) Inventarizace
ZO byli informováni o průběhu inventarizace majetku obce Kostelní Radouň. Nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce beze zprávu o inventarizaci na vědomí
Výsledek hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno
b) Rybolov na Návesním rybníku
ZO byli seznámeni s podmínkami chytání ryb v Návesním rybníku pro rok 2019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje chytání ryb v Návesním rybníku od 4. 5. 2019 do
31. 10. 2019. Cena je 1 200 Kč pro občany s trvalým pobytem v obci, pro ostatní
1 800 Kč. Za sezónu od 4.5. do 31.10. je možné chytit maximálně 15 ks ušlechtilých
ryb.
Rybářské závody se konají v sobotu 4. 5. 2019.
Výsledek hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Lucie Skořepová).
Usnesení č. 13/2019 bylo schváleno
c) Zprávy finančního a kontrolního výboru
ZO byli seznámeni se zprávami finančního a kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelní Radouň bere na vědomí zprávy finančního a
kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2019 bylo schváleno
d) Stan
Zastupitelstvo projednalo nákup stanu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce přesouvá bod nákup stanu na příští zasedání z důvodu
upřesnění rozměru stanu.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno
e) Žádost o finanční dar Ski Klub Čihadlo z.s.
ZO bylo seznámeno se žádostí o dar na údržbu běžeckých tras v okolí Kostelní Radouně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar Ski Klub Čihadlo z.s. ve výši 3 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno
f) Kapela na pouťovou zábavu – předkládá A. Miláčková
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání kapely Hrajeto pro pouťovou zábavu
konanou 15. 6. za 12 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/2019 bylo schváleno
Diskuze

Dále bylo na zastupitelstvu projednáváno nevhodné parkování na dlaždicích u
pohostinství, parkoviště je pár metrů. Starosta s osobami, kterých se tento nešvar týká,
promluví. V případě neúspěchu budou zahájeny další úkony. L. Ayrer navrhl zrušit jámu
pro ukládání trávy a větví. Materiál se mísí a není možné ho dále zpracovat. S možností
dalšího zpracování odpadu a s cenovou nabídkou seznámí zastupitele p. Beran na dalším
zastupitelstvu. R. Miláček navrhl, aby se o údržbu veřejné zeleně staral L. Novák, který
na dalším zastupitelstvu představí cenovou nabídku. Zastupitelstvo bylo nahráváno
jedním ze zastupitelů.
Jednání zastupitelstva obce bylo v 20:35 hod. zakončeno.
Usnesení č. 1 – 17
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 2. 2019

Zapisovatel:

Ing. Miroslava Pucandlová

Ověřovatelé:

Mgr. Lucie Skořepová .............................
Roman Miláček ..........................................

Starosta:

Pavel Vaňásek ...........................................

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

Sejmuto dne:

