
Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radonice
konaného 6. 11. 2014 v sále obecního domu v Radonicích

Zasedáni zahé4eno v 19.05 hodin.
Přítomno : 14 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni : Karel Votruba
Zapisovatelka : Věra Bábíčková

1. Zabájeni

PÍed zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce.

Jednaní zahájtl dosavadní starosta obce, který přivítal přítomné na ustavujícím zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva obce Radonice a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s $ 91 odst. 1 zák. č. 12812000 Sb. o obcích v platném znění a upozornil přítomné, že
z průběhu ustavujícího zasedání Zo bude pořízen zvukový záznam.

Starosta obce z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. l) konstatoval, že
přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitel stvo j e usnášeníschopné.

Dále informova] o pruběhu voleb do zastupitelstva obce.

Zvoleni byli :

Radek Baťcha
Mgr. Martin Běloch
Jaromír Forman
Ing. Jiří Hošek
Ing. Jindřiška Houšková
Petr Janík
Michal Matoušek
Miroslav Moudry
oldřiška Mrázová
Václav Myslivec
Šárka Nedvídková
Ing' Stanislav Němec, MBA
Ing. Zdeněk Růžička
Jan Stypola ,
Karel Votruba



Poté starosta předal slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli obce panu Miroslavu Moudrému.

2. slib členů zastupitelstva

Předsedající v souladu s $ 69 odst. 2 zák. o obcích
ke složení slibu.
Předsedajíci požádal zapisovatelku, aby přečetla
zastupitelstva, aby k němu jednotlivě přistoupili a

vyzva| přítomné členy zastupitelstva obce

slib členů zastupitelstva a požáďal členy
potvrdili slib pronesením slova ,'slibuji"

a podpisem (příloha č. 2).

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní zvolení Zastupitelé obce složili slib a mohou
vykonávat svůj mandát.

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

ověřovateli zápisu byli navrženi : pan Petr Janík
pan Václav Myslivec

Hlasování:
Pro : 14 Proti : 0 Zďržel se : 0

ověřovateli zápisu byli schváleni pan Petr Janík a pan Václav Myslivec.

4. Schválení programu

Předsedající přečetl program jednání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Program:

I.Zahqeni a informace o výsledku voleb do zastupitelstva

2. Slib členů zastupitelstva

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu

5.Volba mandátové a volební komise
6. Volba orgánů obce

a) volba starosty

b) volba místostarosty

c) volba členů rady

7. Ustavení ťrnančního výboru a volba jeho členů
a) stanovení počtu členů
b) volba předsedy

c) volba členů
8. Ustavení kontrolního výboru a volba jeho členů

a) stanovení počtu členů
b) volba předsedy

c) volba členů



9. Záměr prodeje pozemku p.č.46/32

10. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 300/5

11. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů

Rozprava: bez připomínek.

K návrhu programu trebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.

Hlasování:
Pro: 14 Proti : 0 Zdrže|se z 0

Program jednání Zastupitelstva obce byl schválen.

5. Volba Mandátové a volební komise

Předsedající navrhl kandidáty na složení mandátové a volební komise.

Navrženi byli : Mgr. Martin Běloch
Ing. Jiří Hošek
oldřiška Mrázová

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva, zda mají jiné návrhy na složení této komise.
Jiné návrhy předloŽeny nebyly'

Navržení zastupitelé souhlasili se svým navržením do výše uvedené komise.

Hlasování:
Pro : 11 Proti : 0 Zdržel se z 3 (Ing.J.Hošek, Mgr.M.Běloch, o.Mrázová)

Předsedající konstatoval, Že Mandátová a volební komise byla zvolenaazároveňpožádal, aby
se komise krátce sešla a zvol1la svého předsedu.

Předsedou komise byl zvolen Ing. Jiří Hošek.

6. Volby orgánů obce

Předsedajíci požáďal, aby se mandátová a volební komise ýa|ařízení voleb orgánů obce.

Předseda mandátové a volební komise konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce atuďižje usnášeníschopné.

Bylo navrženo tajné hlasování při volbě starosty, místostarosty a ělenů rady obce pomocí
hlasovacích lístků.

Hlasování:
Pro: 14

Bylo odhlasováno
rady obce.

Proti: 0 ZdrŽe|se: 0

TAJNÉ hlasování při voltrě starosty, místostarosty a dalších členů



a) volba starosty

navržen : Ing. Stanislav Němec, MBA

NavrŽený kandidát souhlasil.

Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrže|sez 0 Nehlasoval:

Starostou obce byl zvolen Ing. Stanislav Němec' MBA.

b) volba místostarosty

navržen: Jan Stypola

NavrŽený kandidát souhlasil.

Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrže|se

Jan Stypola.Místostarostou obce byl zvolen

c) volba členů Rady obce

navržen: Ing. ZdeněkRůžička

Navržený kandidát souhlasil.

IIlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrže|se Nehlasoval: 1

Ing. Zdeněk Růžička byl zvolen členem rady obce.

navržen: JaromírForman

Navržený kandidát souhlasil.

IIlasování:
Pro : 12 Proti : 0 Zdrže| se

Jaromír Forman byl zvolen členem rady obce.

navržen: VáclavMyslivec

Navržený kandidát souhlasil.

Hlasování:
Pro : 12 Proti: 0 Zdrže|se

Václav Myslivec byl zvolen členem rady obce.

Nehlasoval: I

Nehlasoval: 2

Nehlasoval: 2



Rada obce byla zvolena v tomto sloŽeni :

Starosta :

Místostarosta:
Ing. Stanislav Němeco MBA
Jan Stypola

členové rady: Ing. Zdeněk Růžička
Jaromír Forman
Václav Myslivec

Předseda mandátové a volební komise předal zpět slovo předsedajícímu panu Moudrému.
Předsedající poblahopřál všem zvoleným a předal slovo zvolenému starostovi obce.

Poté nově zvoletý starosta obce poděkoval zazvoleni a ujal se řízení zasedáni.

7. Ustavení finančního qýboru a volba členů

Starosta obce navrhl' aby finanční výbor byl 3 členný, dálejako předsedu navrhl Ing. Zdeřka
Růžičku a členy Mgr. Martina Bělocha a Ing. Jiřího Hoška.

Rozprava: bez připomínek.

a) Stanovení počtu členů.
Starosta navrhl počet členů 3.

Hlasování:
Pro : 14 Proti : 0 Zdrželse z
Počet členů Íinančního výboru byl odsouhlasen na 3.

b) volba předsedy

navržen: Ing. ZdeněkRůŽička

Navržený kandidát souhlasil.

[Ilasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se :

' zvolen Ing. Zdeněk
1 (Ing. Z.RtlŽ1čka)
Růžička.Předsedou finančního výboru byl

c) volba členů
navrženi : Mgr. Martin Běloch

Ing. Jiří Hošek

Navržení kandidáti souhlasili.

IIlasování:

Mgr. Martin Běloch

Pro : 13 Proti: 0
Mgr. Martin Běloch byl zvolen členem

ZdrŽe| se z 1 (Mgr. M. Běloch)
finančního výboru.



Ing. Jiří Hošek

13 Proti : 0 ZdÍžel se : 1 (Ing. J. Hošek)
Ing. Jiří Hošek byl zvolen členem finančního výboru.

Finanční výbor byl odsouhlasen v tomto sloŽení:
předseda: Ing. Zdeněk Růžička
členové: Mgr. Martin Běloch

Ing. Jiří Hošek

8. Ustavení kontrolního ýboru a volba jeho členů

Starosta obce navrhl, aby kontrolní výbor byl 3 členný, dále jako předsedu navrhl pana

Miroslava Moudrého a členy paní Šárku Nedvídkovou a pana Michala Matouška.

Rozprava: bez připomínek.

a) Stanovení počtu členů
Starosta navrhl počet členů 3.

Hlasování:
Pro: 14 Proti : 0 ZdÍžel se :

byl odsouhlasen na 3.Počet členů kontrolního výboru

b) volba předsedy

navržen: MiroslavMoudrý

Navržený kandidát souhlasil.

Hlasování:
Pro: 13 Proti : 0 Zdržel se : 1 (M. Moudrý)

byl zvolen Miroslav Moudrý.Předsedou kontrolního výboru

c) volba členů
navrženi : Michal Matoušek

Šárka Nedvídková

NavrŽení kandidáti souhlasili.

Hlasování:

Michal Matoušek

Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 1 (M. Matoušek)
Michal Matoušek byl zvolen členem kontrolního výboru.

Šárka Nedvídková

Pro : 13 Proti : 0 Zdržel se : 1 (Š. Nedvídková)
Šártra Nedvídková byla zvolena členkou kontrolního výboru.



Kontrolní výbor byl odsouhlasen v tomto složení:
předseda: MiroslavMoudý
členové: MichalMatoušek

Šárka Nedvídková

9. Záměr prodeje pozemku parc. č. 46132

Majitelka sousedního pozemku paní olga Hrdinová požádala o odprodej pozemku parc.

č.46132 o výměře 68 m2 v k. ú. Radonice u Prahy. Tento pozemek utváří ucelený celek
k rodinnému domu na sousedním pozemku. obec tento pozemek nevyuživá a nemá s tímto
žádný záměr. Pro úplnost uvádím, že o tento pozemek bylo již žádáno a zastupitelstvo obce
tento prodej odsouhlasilo v roce l998, ovšem k prodeji nedošlo.

Rozprava:
- Ing. S. Němec - upřesnil, o jaký pozemek se jedná.

Zastupitelstvo obce

1. Schvaluje:
I.l. Záměr piodeje pozemku parc. č. 46132 v k. ú. Radonice u Prahy o výměře 68 m2.

2. Ukládá:

Stavebnímu technikovi obce
2.I'Zajistit odhad ceny pozemku parc' č.46132 vk. ú. Radonice u Prahy soudním

znalcem.

obecnímu úřadu
2.2. ZveŤejnlt záměr prodeje pozemku parc. č. 46132 v k. ú. Radonice u Prahy o výměře

68 m2.

[Ilasování:
Pro: 14 Proti: Zdrže|se z
Návrh usnesení byl přijat.

10. Vzdání se předkupního práva k pozemku

Rada obce projednala na svém jednání dne 20. 10. 2014 žádost majitelky pozemku parc.

č. 300/5 paní Hany Vojtěchovské o zrušení předkupního práva k tomuto pozemku
a konstatovala, že s uvedeným pozemkem obec nemá Žádný záměr, nebot' není jeho

vlastníkem a pozemek je součástí stavební parcely.

Rozprava:
- Ing.S. Němec - navrhl, aby vusnesení bylo ,,ZO zrušuje ...." Změněno na ,,ZO se

vzďává...", předkladatel s tímto návrhem souhlasil.



Zastupitelstyo obce

1. Sevzdává
1.1. předkupního

m2 uvedené v
práva k pozemku parc. č' 300/5 vk. ú. Radonice
kupní smlouvě ze dne 29. 5.2006, článek IV.

u Prahy o výměře 69

Hlasování:
Pro: 1,4

Návrh usnesení
Proti :

byl přijat.
Zdrže|se:

11. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů

Rozprava: bez připomínek.

Jednrání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.50 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Petr Janík

Václav Myslivec

/' starosta obce
-l


