Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň
konaného dne 7. 5. 2021
Přítomní: P. Vaňásek, J. Lukš, M. Potužáková, Mgr. L. Skořepová, 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 J. Lukš a zapisovatelkou Ing. M. Pucandlová.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření
Cenové nabídky kolumbárium
Cenové nabídky prodejna
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - K. Radouň, Kosek –
kabel NN
Stání na kontejnery na Rafandě
Chytání ryb v Návesním rybníku
Zhotovení obecního znaku a praporu
Různé
Diskuze

Hlasování o programu zasedání: pro 7 hlasů proti 0 zdrželi se 0
Hlasování o ověřovatelích zápisu a zapisovatelce: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2021 - 7 hlasy schválen program a ověřovatelé zápisu a zapisovatelka.
1. Kontrola usnesení
Starosta seznámil přítomné se zápisem zasedání ze dne 5. 3. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno.
3. Cenové nabídky kolumbárium
a) Stavba kolumbária
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami na stavbu kolumbária, cena včetně
DPH:
Kamenosochařství Jiří Topič s.r.o. ve výši 336 501 Kč
Mgr. Zdeněk Dvořák – zpracování kamene s.r.o. ve výši 418 902 Kč
Kamenictví Severa Karel ve výši 362 528,1 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavbu kolumbária
s firmou Kamenosochařství Jiří Topič s.r.o. na výstavbu kolumbária ve výši 336 501
Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno.
b) Zemní práce pro stavbu kolumbária
Zastupitelé byli seznámeni s cenovými nabídkami na zemní práce pro stavbu kolumbária,
cena včetně DPH:
MARES Pro s.r.o. ve výši 89 914 Kč
SETO, spol. s.r.o. ve výši 103 707,4 Kč
PEBAG, s.r.o. ve výši 97 015,38 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zemní práce pro
kolumbárium s firmou Mares pro s.r.o. ve výši 89 914 Kč a pověřují starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno.
4. Cenové nabídky prodejna

Zastupitelé se seznámili s cenovými nabídkami na rekonstrukci prodejny:
Holický a Chalupa s.r.o. ve výši 39 800 Kč bez DPH
I.N.T. s.r.o. ve výši 41 820 Kč bez DPH
Sano plastic ve výši 45 237 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci prodejny
s firmou Holický a Chalupa s.r.o. ve výši 39 800 Kč bez DPH a pověřují starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno.
5. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o svozu a likvidaci komunálního odpadu
Zastupitelé projednali dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o svozu a likvidaci komunálního
odpadu v obci Kostelní Radouň
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o svozu a likvidaci
komunálního odpadu v obci Kostelní Radouň mezi Obcí Kostelní Radouň,
IČO:00477028 a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089 a pověřují
starostu podpisem dodatku č. 1.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - K. Radouň, Kosek –
kabel NN
Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č.
935/2 a 933/2 v k.ú. Kostelní Radouň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Kostelní Radouň, Kosek – kabel NN“ pro p.č. 935/3 a 933/2
v k.ú. Kostelní Radouň mezi Obcí Kostelní Radouň, IČO:00477028 a EG.D, a.s.,
IČO: 28085400 a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 34/2021 bylo schváleno.
7. Stání na kontejnery Rafanda
Zastupitelé projednali cenovou nabídku na stavbu plochy pro kontejnery na Rafandě na
pozemku p.č. 186/26 v k.ú. Kostelní Radouň.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro stavbu plochy pro
kontejnery na Rafandě s firmou Mares pro s.r.o. ve výši 141 380 Kč včetně DPH a
pověřují starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdrželi se 1
Usnesení č. 35/2021 bylo schváleno.
8. Chytání ryb v Návesním rybníku
ZO byli seznámeni s podmínkami chytání ryb v Návesním rybníku pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje chytání ryb v Návesním rybníku od 8. 5. 2021 do
31. 10. 2021.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.
9. Zhotovení obecního znaku a praporu
Zastupitelé projednali cenové nabídky na zhotovení obecního znaku a praporu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení obecního znaku a 5 ks venkovní vlajky
firmou Velebný & Fam s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.
10. Různé
a) Průzkumný vrt
Zastupitelé projednali zařazení průzkumného vrtu do Programu rozvoje vodovodů a
kanalizací Jihočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení průzkumného vrtu do Programu rozvoje
vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.
11. Diskuze
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 5. 2021
Zapisovatel:

Ing. Miroslava Pucandlová

Ověřovatelé:

Ing. Václav Lukš.........................................
Jaroslav Lukš...............................................

Starosta:

Vyvěšeno dne:

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

Sejmuto dne:

