
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni ze dne 6.8.2020 

 Přítomni: Členové osadního Výboru Dolní Radouň (dále OV DR) – Petr Holoubek, 

Věra Šindelářová, Bc. Martina Zemanová, Ing. Kateřina Hudziecová, Marcela 

Bočková, Pavel Hrubý, Omluven - Bc.Pavel Šimák 

 

 Program: 

1) Prodej pozemku, pronájem pozemku 

2) Organizace Her bez hranic a doladění pouťového odpoledne 

3) Požadavky obce do rozpočtu města pro rok 2021 

4) Rekapitulace a plán finančního hospodaření OV 

5) Dotazy občanů 

Ad1) Zastupitelé města požádali o vyjádření OV DR k žádosti pana Romana Beneše o prodej 

pozemku p.č.235 a p.č.231/1 mezi Ženíškovými a Ašerovými. OV s prodejem souhlasí pod 

podmínkou, že pozemek bude novým majitelem řádně udržován.  

Zastupitelé dále požádali o vyjádření OV DR k žádosti pana Davida Mikše o pronájem 

pozemku p.č.135/1, kterou by rád využil jako pastvu pro koně. Osadní výbor s pronájmem 

nesouhlasí. Přes pozemek bychom rádi nechali postavit naučnou stezku. Dále se domníváme, 

že pokud bychom na tuto louku pustili koně, zůstala by rozblácená, zoraná, neboť je velmi 

podmáčená. 

Ad2) Termín letošních Her bez hranic konaných u nás v obci byl přesunut z 12.9.2020 na 

5.9.2020, protože v původně plánovaném termínu se bude konat jiná akce města JH. 

Organizaci her má na starosti Martin Salaba, který již sestavil realizační i sportovní tým. 

Soutěžní týmy se musí přihlásit nejpozději do 31.8.2020. O občerstvení se postarají Marcel 

Boček a Pavel Hrubý. Je potřeba mít připravené také občerstvení pro soutěžící (cca 50 osob). 

Akce bude financována z prostředků města na chod OV. Nutné koupit ceny pro vítěze a 

nechat zhotovit pohár. 

Ad3) Do rozpočtu města na rok 2021 bychom rádi zařadili následující  investice: 

- 3.etapa chodníku – zpracování projektové dokumentace. Jedná se o úsek od odbočky 

na Drahýšku ke značce směrem k Jindřichovu Hradci 

- Kanalizace  



- Vybudování naučné stezky pro pěší a cyklisty údolní nivou za potokem na návsi na 

pozemku č. 135/1 a 1850/2 a tím propojení místních komunikací. 

- Spolkový  dům. Současně využívaná budova hasičárny, zejména pro dětské akce, má 

zcela nevyhovující podmínky k užívání. Jednalo by se o úpravu podkroví s vlastním 

vstupem od strany dětského hřiště. 

- Doplnění osvětlení v chatové části požadováno p.Starým, č.p.2255  a u Hrbků č.p.19 

Ad4) OV má v současné době vyčerpanou cca třetinu z dotace na svůj chod. V 

plánovaném rozpočtu jsou ještě balíčky pro jubilanty a zejména financování Her bez hranic. 

Za finanční částku 9000,- od správy majetku města byl pořízen projektor ke zpestření 

kulturního dění v obci.. 

Ad5) K dotazům občanů: 

-  Spolek Radouňáček by rád zažádal o odkup hasičského stanu využívaného při konání akcí 

pro děti a zejména stanování rodičů s dětmi. V současné době jej má OV v pronájmu 

- Úprava horní autobusové zastávky bude součástí výstavby druhé etapy chodníku. 

Realizována bude jako objezd parkoviště umístěného za stávající zastávkou. 

- Žádáme o odstranění kamínků z hráze Návesního rybníka, které zde zůstaly po stavbě 

bezpečnostního přelivu, v současné době není možné hráz síct a udržovat. 

- Na četné stížnosti občanů žádáme o lepší údržbu obecní zeleně a komunikací, a to zejména 

údržba zeleně kolem horního návesního rybníku, úklid posekané trávy na obecních pozemcích 

(p.č.1855/11, 1855/2, 1849/1, 15/1, 15/2, 104/1), nutnost strojního sekání trávy kolem 

místních komunikací, úprava výmolů na místních komunikacích, výměna povrchu na cestě 

vedoucí ze vsi k vlakové zastávce a další. 

 

Zapsala: Ing.Kateřina Hudziecová 


