Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 22.9. 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Radhostice
Přítomni: Ing Jan Kofroň, Alena Růžičková, Jaroslav Kutheil, Pavlína Falářová, Ivana Novotná a
hosté
Zasedání zastupitelstva obce /dále jen ZO/ je usnášeníschopné.
Program:
zahájení
schválení programu
kontrola usnesení ZO ze zasedání ZO 30.6.2021
rozpočtová opatření 5, 6, 7/2021
pozemky
schválení výběru dodavatele akce Komunitní centrum v Radhosticích
schválení výběru dodavatele na výměnu střešní krytiny a opravu krovu na hasičské
zbrojnici v Radhosticích
8. schválení žádosti o dotaci na DČOV
9. různé
10. diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 1.
Zasedání zahájil starosta obce, konstatoval, že veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno dle zákona,
pozvánka byla vyvěšena. Konstatoval, že je zasedání ZO usnášeníschopné ve všech bodech
programu, počet přítomných členů ZO je 5.
Dále konstatoval, že ověřovatelé zápisu zasedání ZO ze dne 30.6.2021 si zápis přečetli a svými
podpisy potvrdili jeho správnost a že nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: Marta Telingrová,
Ověřovatelé zápisu a usnesení: p.Jaroslav Kutheil, p.Pavlína Falářová.
Návrh na ověřovatele a zapisovatele byl přijat
5 x PRO
K bodu 2.
Starosta obce předložil ZO program zasedání. Program byl schválen.
Usnesení č. 1: Program byl schválen
5 x PRO
K bodu 3.
Starosta obce seznámil zastupitele s plněním usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Všechna usnesení jsou plněna nebo probíhá jednání o jednotlivých úkolech. Kontrola usnesení
proběhla.
ZO bere na vědomí
K bodu 4.
Účetní obce vysvětlila důvod pro RO č.5, 6,/2021, které bylo schválené starostou obce.
ZO bere na vědomí.
Účetní obce vysvětlila důvod pro RO č.7,/2021, obec dostala dotaci na opravu hasičárny
v Radhosticích.

Usnesení č. 2: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021,
5 x PRO
K bodu 5.
Pozemky
1/ ZO projednalo žádost p. Martina Tomana na směnu pozemků v k. ú. Libotyně 3/2, který sousedí
s pozemkem 3/1, kvůli výstavbě vodárny –požaduje místo stavby posunout z důvodu, že se mu
umístění nelíbí, nechce se na to koukat.
ZO obce pověřilo starostu, aby s p. Tomanem o problému dále jednal.
ZO bere na vědomí
2/ ZO projednalo žádost od p. Heleny Fleischmannové o prodej cca 200m2 pozemku č. 875/1
v k.ú.Lštění u Radhostic.
Usnesení č. 3: ZO neschvaluje prodej části pozemku č. 875/1 v k. ú.Lštění u Radhostic.
5 x PRO
3/ ZO projednalo žádost od p. Bedřicha Šísla o prodej cca 314 m2 pozemku č. 902
v k.ú.Lštění u Radhostic.
Usnesení č. 4: ZO neschvaluje prodej části pozemku č. 902 v k. ú.Lštění u Radhostic.
5 x PRO
4/ ZO projednalo reakci od p.Milady Králíčkové na Upozornění na užívání pozemků obce
Radhostice a její žádost o prodej části pozemků 22/4, cca 82 m2 a 876/14, cca 79m2 v k. ú.
Libotyně kolem jejího domu.
Usnesení č. 5: ZO neschvaluje žádost o prodej části pozemků 22/4, 876/14 v k. ú. Libotyně.
5 x PRO
K bodu 6.
Starosta obce seznámil ZO s výběrem dodavatele stavebních prací na akci Komunitní centrum
Radhostice.
Do zadávacího řízení se přihlásily tyto firmy:
1/ TV Invest s.r.o.
2/ p. Luboš Matoušek
3/ p. Ladislav Podlešák
4/ p. Zdeněk Hrabák
5/ Elmonn spol. s.r.o.
Nejnižší nabídku předložila firma TVInvest s.r.o. Podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek
vybral starosta firmu TVInvest s.ro.
Usnesení č. 6 : ZO schvaluje výběr firmy TVInvest s.r.o. jako dodavatele stavebních prací na
akci Komunitní centrum Radhostice a schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Radhostice a
TVInvest s.r.o.
5 x PRO
K bodu 7.
Starosta obce seznámil ZO s výběrem dodavatele stavebních prací na akci Oprava krovu a výměna
střešní krytiny na hasičárně v Radhosticích. Do zadávacího řízení se přihlásily tyto firmy:
1. Václav Had
2. Radim Albrecht
3. Chládek FCH s.r.o.
Nejnižší nabídku předložila firma Václav Had, Zdíkov. Podle Směrnice o zadávání veřejných
zakázek vybral starosta firmu Václav Had, Zdíkov..

Usnesení č. 7 : ZO schvaluje výběr firmy Václav Had jako dodavatele stavebních prací na
akci Oprava krovu a výměna střešní krytiny na hasičárně v Radhosticích. a schvaluje smlouvu o
dílo mezi Obcí Radhostice a Václavem Hadem.
5 x PRO
K bodu 8.
Starosta obce seznámil ZO se žádostí o výplatu dotace z dotačního programu obce Radhostice na
zhotovení DČOV p. Jiřího Bendy. Žadatel dodržel všechny podmínky a tak dotace může být
vyplacena ve výši 40.000,-Kč.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje p. Jiřímu Bendovi výplatu částky 40.000,- z dotačního programu
obce Radhostice.
5 x PRO
K bodu 9.
Různé
a) Starosta obce seznámil ZO s dopisem
Okresního soudu v Prachaticích o nutnosti
zvolení kandidáta za obec Radhostice na přísedící u Okresního soudu v Prachaticích na čtyřleté
volební období r. 2021 – 2025. Za obec Radhostice byla v minulém období zvolena p. Jaroslava
Nohová, bytem Radhostice 18.
P. Nohová se svou kandidaturou na další období r. 2021 – 2025 souhlasí.
Usnesení č 9: ZO schvaluje p. Jaroslavu Nohovou jako na přísedící u Okresního soudu
v Prachaticích na čtyřleté volební období r. 2021 – 2025
5 x PRO
b) Místostarostka obce seznámila ZO s průběhem a formou Vítání nových občánků v naší obci. ZO
se shodli na tom, že budou pozvané děti narozené v tomto volebním období. Rodiče dítěte
převezmou finanční dar ve výši 5.000,- a věcný dar.
Zároveň padl návrh na finanční dar pro prvňáky a také pro mladistvé, kteří dosáhnou věk 18 let.
Tento návrh budou zastupitelé ještě zvažovat.
Usnesení č 9: ZO schvaluje, že při Vítání občánků obdrží rodiče každého dítěte finanční dar
ve výši 5.000,-Kč.
5 x PRO
K bodu 10.
a) ZO se seznámilo s informacemi a přípravou voleb do PS Parlamentu ČR.
b) Starosta obce informoval o kvalitě pitné vody z obecních zdrojů. Bylo instalováno chlorovací
zařízení do vrtu ve Dvorci /pro Lštění a Dvorec/ a do vodojemu v Brdě /pro Radhostice/. Dále je ve
vodojemu v Radhosticích instalován systém, který zabrání přetékání vody z vodojemu.
V současné době je hotový projekt na výstavbu přivaděče pitné vody z vrtu a vodovodu v Libotyni.
Bylo zahájena příprava žádosti o vodoprávní rozhodnutí.
Pan Hanzal se dotazoval, proč se nemůže zásobovat Libotyně vodou z Radhostic. Starosta vysvětlil,
že kapacita zdrojů v Radhosticích toto řešení neumožňuje. Vodovod v Radhosticích by se musel
napojit na vodovod ve Lštění a poté by mohla být zásobována Libotyně.
Pak by ztratil smysl vodojem v Brdě. Navíc na toto řešení bychom nemohli čerpat dotaci a museli
bychom toto propojení zaplatit z obecní pokladny.
Dále pan Hanzal upozornil, že plánovaná vodárna bude stát v památkové zóně Libotyně. Starosta
odpověděl, že celá stavba bude samozřejmě předmětem povolování a své závazné stanovisko k ní

vydá i odbor památkové péče. Starosta upozorňuje, že naopak v Libotyni jsou někteří občané, kteří,
na rozdíl od Obce, pravidla pro památkovou zónu nerespektují.
Dále pan Hanzal upozornil na nový plot u č.p. 23 naproti obnovované kapličce v Radhosticích.
c) Pan Jan Toman se ptal, jak to bude s kanalizací v Libotyni. Starosta uvedl, že osloví projektanta,
kvůli vytvoření návrhu řešení. Upozorňuje však, že do takové kanalizace může být svedena pouze
voda vyčištěná z DČOV. V současnosti v Libotyni není nikdo, kdo by toto splňoval.
d) Starosta upozornil pí. Králíčkovou, aby odstranila kameny z obecní místní komunikace u vjezdu
na parcelu č. 22/4, které zde svévolně umisťuje.
e) Přítomní zástupci hasičů byli dotázáni, proč nechodí hasiči gratulovat dlouholetým členům SDH
k narozeninám, jak bylo v minulosti zvykem. Pan Mikeš se ohradil, že tyto záležitosti by se měly
řešit na hasičské schůzi.
Starosta obce ukončil schůzi ZO v 20.45 hod.
Zapisovatel:
Marta Telingrová………………………………

Ověřovatel zápisu a usnesení:
Jaromír Kutheil……………………………….
Pavlína Falářová…………………………………

…………………………………
Ing. Jan Kofroň
starosta obce

…………………………………..
Alena Růžičková
místostarosta

