










ad 6.10.) Obec baráčníků-adresa 

- Obec baráčníků žádá ZM o schválení a povolení sídla svého spolku na úřadu městyse 

   tj. adresa Maltézské náměstí 82 

 

Usnesení č. 13 – ZM souhlasí s povolením sídla spolku Obce baráčníků na úřadu  

 městyse tj. adresa Maltézské náměstí 82 – pro 7 hlasů 

 

ad 6.11.) Věcné břemeno –Rojice klubovna 

- INGERA Písek, s.r.o.- smlouva o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční  

  soustavy – kabel NN, kabelový pilíř NN s uzemněním na pozemku parc.č. 94, k.ú  

  Rojice. Jednorázová náhrada činí 4.500 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 14 – ZM souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene za účelem umístění 

distribuční  soustavy – kabel NN, kabelový pilíř NN s uzemněním na pozemku parc.č. 

94, k.ú Rojice za jednorázovou náhradu 4.500 Kč + DPH – pro 7 hlasů 

 

ad 6.12) Odměny COVID-19 

- p. starosta navrhuje odměny formou poukazů na odběr zboží do Jednoty pro zaměstnance 

  v Radomyšli v 1. linii v období   COVIDU-19. 

- dětská doktorka 1.000 Kč, ostatní doktorky praktická a zubní každá 3.000 Kč 

- Česká pošta – 2.000 Kč 

- Jednota – 2.000 Kč pro každou zaměstnankyni 

- ZŠ jídelna – 1.000 Kč pro každou zaměstnankyni 

- šičky roušek 1.000 Kč a 500 Kč (podle množství ušitých roušek) 

 

Usnesení č. 15 – S navrhovanými odměnami formou poukazů na odběr zboží do Jednoty 

COOP Volyně pro zaměstnance v 1. linii v období  COVIDU-19 souhlasí – pro 7 hlasů 

 

ad 6.13) Poplatky stánkaři 

- p. starosta, po zkonzultování s MMR, navrhuje v rámci nadcházející poutě mimořádně  

  v tomto roce v souvislosti s COVID-19 osvobodit stánkaře od místního poplatku za zvláštní  

  užívání veřejného prostranství k umístění zařízení k poskytování prodeje a vyhovět žádosti  

  rodiny Třísků o slevu 2.000 Kč ze stanovených 5.000 Kč. 

 

Usnesení č. 16 - ZM doporučuje ÚM Radomyšl osvobodit z důvodu mimořádné situace 

spočívající ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ním souvisejících opatřeních 

prominout místní poplatek za umístění dočasných staveb  a zařízeních  sloužících 

k poskytování prodeje a snížení sazby poplatku za umístění lunaparků a jiných atrakcí 

z 5.000,- na 3.000 Kč – pro 7 hlasů 

 

ad 6.14) Sociální, kulturní a sportovní výboru 

dle zápisu z jednání výboru konaného dne 24.6.2020, který je přílohou tohoto zápisu 

 

k bodu 1)  Na jaře 2020 se kvůli onemocnění COVID-19 nekonalo vítání občánků. Plánovaný 

termín je na konci září 2020. 

       

k bodu 2) Byla dokončena rekonstrukce předsíně a obřadní síně. Novou předsíňovou stěnu 

vyrobila firma ZÁHY s.r.o. – částka 42 377,- Kč s DPH, obřadní stůl a 2 stojany na 

reproduktory vyrobila z masivu firma ESCO PODLAHY s.r.o. – částka 61 831,- Kč s DPH. 

 





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.


