Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň
konaného dne 7. 9. 2020
Přítomní: P. Vaňásek, Mgr. L. Skořepová, J. Lukš, M. Potužáková, V. Šulerová, DiS., Ing.
V. Lukš, T. Hunal
Nepřítomní:
Omluvení:
Hosté: viz příloha
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 18:00 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.
Ověřovateli byli navrženi: Ing. V. Lukš a V. Šulerová, DiS. a zapisovatelkou Ing. M.
Pucandlová.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň – znění výzvy,
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
3. Různé
4. Diskuze
Hlasování o programu zasedání: pro 7 hlasů proti 0 zdrželi se 0
Hlasování o ověřovatelích zápisu a zapisovatelce: pro 7 hlasů proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 45/2020 - 7 hlasy schválen program a ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
1. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem zasedání ze dne 30. 7. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 46/2020 bylo schváleno.
2. Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň – znění výzvy,
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
ZO byli seznámeni
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení obálek ve složení
Ing. V. Lukš, V. Šulerová, DiS., J. Lukš, zápis provede Ing. M. Pucandlová. Dále

schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na „Svoz a likvidaci komunálního odpadu
v Kostelní Radouni“. (Hodnotícím kritériem je cena za tunu odpadu, svoz bude 1 x
týdně v období 1. 11. – 31. 3., 1 x za 14 dní v období od 1. 4. – 31. 10. ).
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 47/2020 bylo schváleno.
3. Různé
a) Návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Kostelní Radouň
ZO byli seznámeni s návrhem 2. zprávy o uplatňování územního plánu Kostelní Radouň.
Návrh usnesení:
I. bere na vědomí
1. že 2. zpráva o uplatňování územního plánu Kostelní Radouň obsahující
pokyny pro vypracování změny č. 2 (dále jen „zpráva včetně pokynů“)
schválená dne 6. 9. 2019 Zastupitelstvem obce Kostelní Radouň bude
rozšířena o požadavek od majitelů Haliř Ignác a Haliř Aída de las Mercedes
- zahrnutí p.č. st. 64 (bývalá škola) do ploch smíšených obytných SO a bude
projektantem prověřen.
2. usnesení schválená zastupitelstvem dne 6. 9. 2019 (bod 3a zápisu) zůstává
v platnosti.
II. schvaluje
3. přiměřeně podle ustanovení §47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění předložený návrh zprávy včetně
pokynů (příloha č. 1) nově obsahující i podnět manželů Haliřových.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 48/2020 bylo schváleno.
b) Petice občanů
ZO byli seznámeni s podanou peticí občanů za vyčištění Radouňského potoka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere petici na vědomí. Informuje občany, že v této věci bylo
zahájeno řízení s Povodím Vltavy a dopis byl také zaslán na vědomí Odboru
životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 49/2020 bylo schváleno.
4. Diskuze
Jednání zastupitelstva obce bylo v 20:15 hod. zakončeno.
Usnesení č. 45 – 49

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 9. 2020
Zapisovatel:

Ing. Miroslava Pucandlová

Ověřovatelé:

Ing. Václav Lukš……....................................

Vendula Šulerová, DiS...................................

Starosta:

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

Vyvěšeno dne: 11. 9. 2020

Sejmuto dne:

