
 

 

Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

  

 

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 23. 7. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu  v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 9 členů  

Omluveni  :  Šárka Nedvídková, Radek Baťcha, Karel Votruba 

Nepřítomen  : Mgr. Martin Běloch, Petr Janík, Michal Matoušek    

Předsedající  :  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé  :  Jaromír Forman, Miroslav Moudrý     

Zapisovatel  :  Lenka Balounová  

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 9 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        9                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

 

Pořad jednání: 

6/1   Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností obecní policie s obcí 

Podolanka 

6/2 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Hlasování pro pořad jednání: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

6/1 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností obecní policie 

s obcí Podolanka 

- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA - starosta obce 

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 15.4.2015 Veřejnoprávní smlouvu, na 

základě které bude Obecní policie Radonice vykonávat svou činnost také n území obce 



Podolanka. Tato veřejnoprávní smlouva byla řádně schválena nejenom zastupitelstvy obou 

zúčastněných obcí, ale i Krajským úřadem Středočeského kraje. Smlouva je tedy platná, v 

účinnost vstoupí dne 1.8.2015.  

Nicméně dne 1. července jsme obdrželi z oddělení správních agend krajského úřadu zprávu se 

upozorněním na drobné formální chyby v textu smlouvy, které odpovědní pracovníci KÚ při 

schvalování přehlédli a všimli si jich až při následné kontrole. 

Konkrétně se jedná o čl. III., odst. 4., písm. c), kde se smlouva odkazuje na zrušený paragraf 

zákona, dále písm. d) téhož odstavce, kde jsou uvedeny přestupky nespadající do působnosti 

obce a za třetí o odst.6. téhož článku, ve kterém se chybně řeší přerozdělení vybraných pokut 

rovným dílem mezi obě obce, zatímco podle zákona mají být celé příjmem obce Radonice.  

Finanční vypořádání se tedy nově upravuje v čl.VII, kde se náklady účtované obci Podolanka  

snižují o polovinu částky vybraných pokut. 

Těmito změnami zůstane plně zachována funkčnost veřejnoprávní smlouvy a zároveň dojde 

k nápravě výše uvedených nepřesností. Doporučuji tedy dodatek schválit v předloženém 

znění. 

 

Rozprava: bez připomínek 

 

 

Usnesení č. 6/1 

Zastupitelstvo obce  

1. Schvaluje: 

1.1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností podle zákona o 

obecní policii obecní policie s obcí Podolanka ve znění uvedeném v příloze č.1 

 

6/2 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky 

- předkladatel Jan Stypola - místostarosta obce 

 Na základě informací Ministerstva vnitra ČR není možno přijmout Obecně závaznou 

vyhlášku obce Radonice č. 3/2015, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Radonice dne 

25.6.2015. Nelze prodlužovat dobu nočního klidu.  

 

Rozprava: bez připomínek  

 

Usnesení č. 6/2 

Zastupitelstvo obce  

1. Schvaluje: 

1.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19,30 hodin. 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

Jaromír Forman   .................................................  

 

 

Miroslav Moudrý   .................................................  

 

 

 

 

 

 

.......................................................     .............................................  

  Ing. Stanislav Němec, MBA                Jan Stypola 

 starosta obce           místostarosta obce  

 

 

 

 

 


