Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce
konaného 22. 10. 2015 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
: 13 členů
Omluveni
: Ing. Jindřiška Houšková, p. Karel Votruba
Předsedající : Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé : p. Petr Janík, p. Miroslav Moudrý
Zapisovatel : Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 13 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
13
Proti : 0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Zpráva finančního výboru
Veřejná soutěž na výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy Kulturního domu
Radonice“
7/6 Rozpočtové opatření 2/2015
7/7 Zrušení Obecně závazné vyhlášky č.3/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
7/8 Darovací smlouva na kanalizační a vodovodní řád
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek
Hlasování pro schválení pořadu jednání :
Pro :
13
Proti : 0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.
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0

7/1 Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 25. 6. 2015
Dne 19. 10. 2015 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p. M.Moudrý
p. M.Matoušek
p. Š.Nedvídková
Přítomni za OÚ Radonice :
p. V.Bábíčková
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Zastupitelstvem obce bylo dne 15. 4. 2015 schváleno vyhlášení Motivačního programu
ke zlepšení vzhledu obce v roce 2015.
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Ve stanovené lhůtě byly podány 4 žádostí o zařazení do Motivačního programu.
Stavební komisí byla dne 26. 5. 2015 provedena fyzická kontrola objektů a doporučeno
zařazení všech žadatelů do Motivačního programu.
Finanční výbor provedl na svém jednání 8. 6. 2015 kontrolu předložených žádostí
z hlediska jejich úplnosti a správnosti uvedených údajů a konstatuje, že všechny podané
žádosti byly vyplněny v souladu se zásadami Motivačního programu. Finanční výbor
doporučuje zařazení všech 4 podaných žádostí do Motivačního programu.
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 23/8 ze dne 3. 3. 2014 vyhlášení
Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2014. Na základě usnesení ZO ze
dne 11. 12. 2014 byli žadatelé Václav Kratochvíl a Pavel Šimáček automaticky zařazeni do
motivačního programu na rok 2015.
Pan Václav Kratochvíl dne 3. 6. 2015 svoji žádost o příspěvek zrušil.
Pan Pavel Šimáček podal dne 26. 5. 2015 žádost o vyplacení příspěvku na zlepšení
stavu vnějšího pláště objektu a stavební komise dne 26. 5. 2015 doporučila vyplacení
příspěvku v plné výši.
Usnesení č. 5/1:
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. Zařazení žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2015:
1. Eliška Smíšková, Kozákova 54
2. René Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43
3. Jaroslav Málek, Mária Málková, Na Vyhlídce 190
4. Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23
1.2. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení
stavu vnějšího pláště objektu žadateli:
- Pavel Šimáček, Růžičkova 70 – příspěvek pro objekt č.p. 169 v ulici Příčná v plné
výši – 20.000,- Kč.
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2. Ukládá
Obecnímu úřadu
2.1. Zveřejnit na úřední desce a webových stránkách obce přehled žadatelů, kteří byli
zařazeni do Motivačního programu v roce 2015.
Termín: do 30. 6. 2015
2.2. Uzavřít s výše jmenovaným žadatelem uvedeným v čl. 2.2. Smlouvu o poskytnutí
dotace.
2.3. Zajistit vyplacení příspěvku na zlepšení stavu vnějšího pláště objektu žadateli
uvedenému v čl. 2.2.
Termín: do 31. 7. 2015
Bod 2.1. Bylo splněno - vyvěšeno 26. 6. 2015, sejmuto 13. 7. 2015.
Bod 2.2. Bylo splněno - smlouva byla uzavřena 30. 6. 2015.
Bod 2.3. Bylo splněno - příspěvek byl vyplacen 1. 7. 2015.
5/6 Změna č. 2 Územního plánu – opatření obecné povahy
Výsledek projednání změny č. 2 územního plánu, který obsahuje vyhodnocení
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách, je obsažen v příloze č. 1 tohoto návrhu.
Odůvodnění návrhu k vydání změny č. 2 územního plánu, které obsahuje přezkoumání
souladu návrhu změny č. 2 územního plánu obce Radonice, je obsaženo v příloze č. 2 tohoto
návrhu - „Odůvodnění změny č. 2 územního plánu obce Radonice pořizovatelem“ zpracované
podle § 53 odst. 5 stavebního zákona.
Opatření obecné povahy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto návrhu.
Usnesení č. 5/3 :
Zastupitelstvo obce
1.

Souhlasí :

1.1. s výsledkem projednání změny č. 2 územního plánu obce Radonice, které je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Ověřuje :
2.1. podle výsledku přezkoumání pořizovatele, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto
usnesení, že předložená změna č. 2 územního plánu obce Radonice není v rozporu
s politikou územního rozvoje ČR a se zásadami územního rozvoje středočeského
kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
3. Vydává :
3.1. změnu č. 2 územního plánu obce Radonice, schváleného usnesením Zastupitelstva
obce č. 6/2002 ze dne 5.9.2002, jehož závazná část je vydána obecně závaznou
vyhláškou obce Radonice č. 1/2002, a doplněna obecně závaznými vyhláškami obce
Radonice č. 3/2005, č. 6/2005 a č. 2/2006, a opatřeními obecné povahy č.j. 0375/2012
a 1228/2013, formou opatření obecné povahy, které obsahuje grafickou část, textovou
část a odůvodnění, a které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení.
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4.

Ukládá

Obecnímu úřadu
4.1. zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření obecné povahy k jeho účinnosti.
Bylo splněno - na úřední desce bylo vyvěšeno 29. 6. 2015, sejmuto 14. 7. 2015.
5/7 Kamerový systém v obci
Zastupitelstvo obce svým usnesením ze dne 15. 4. 2015 uložilo Radě obce předložit návrh na
instalaci kamerového systému v obci na příštím jednání ZO.
O výběru vhodného systému proběhla diskuse uvnitř Rady i konzultace s odbornými firmami
a s velitelem obecní policie.
Účelem kamerového systému (KS) je v našich podmínkách ochrana nejexponovanějších
objektů v majetku obce zejména před poškozením vandaly. Pro jeho instalaci tak byly
vybrány tři lokality, a to Rodinný park Amerika, Obecní dům a sportovní hřiště v ulici
Jabloňová.
V RPA by kamery měly sledovat zejména altán, jeviště a dětská hřiště (3-4 kamery),
u Obecního domu by měl být pod dozorem hlavní vchod a zadní terasa (2 kamery), sportovní
hřiště by bylo monitorováno jako celek (1 kamera).
Protože hlavním uživatelem KS bude obecní policie, která nemá kapacitu na to, aby trvale
sledovala obrazy z kamer na služebně, je třeba zvolit takové technické řešení, které umožní
sledovat kamery přes internetové připojení kdekoli prostřednictvím notebooku. Zařízení
samozřejmě musí umožňovat také záznam a jeho zpětné přehrání.
Takové technické řešení je poměrně dostupné a jednoduché na instalaci. Cena jedné kamery
s wi-fi soupravou pro přenos dat se pohybuje kolem 10 tis. Kč, dále je třeba pořídit pevný
disk (cca 6 tis. Kč) a záznamové zařízení (cca 12 tis. Kč), pro přehrávání by sloužil stávající
notebook, kamery by byly umístěny na stávajících sloupech veřejného osvětlení a z rozvodů
VO by byly rovněž napájeny elektrickým proudem.
Včetně montáže a zprovoznění by tedy kamerový systém v uvedeném rozsahu stál cca 100
tisíc Kč bez DPH.
Vzhledem k hodnotě majetku, jehož ochrana by se tímto způsobem nepochybně zvýšila, se
tato investice ukazuje jako racionální, na její pokrytí je v rozpočtu obce dostatek prostředků.
Usnesení č. 5/4:
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. instalaci kamerového systému v obci, a to v Rodinném parku Amerika, u Obecního
domu, u sportovního hřiště v ulici Jabloňová a u skateparku u Nebeského rybníka.
2. Ukládá
Radě obce
2.1. zajistit instalaci kamerového systému, včetně výběru zhotovitele a konkrétního
technického řešení a při dodržení všech zákonných ustanovení v souvislosti
s ochranou osobních údajů.
Termín: do 31. 12. 2015
4

Rada obce obdržela 2 nabídky na realizaci kamerového systému v obci a to:
1. Miloslav Mráček, Rožďalovice - nabídková cena 142.561,- Kč bez DPH
(příloha č. 2),
2. Pavel Špička – Atalo, Mratín
- nabídková cena 174.082,- Kč bez DPH
(příloha č. 3).
Rada obce po vyhodnocení nabídek vybrala nabídku č. 1 (Miloslav Mráček) za nabídkovou
cenu 142.561,- Kč bez DPH (172.498,81 Kč včetně DPH) a ukládá stavebnímu technikovi
obce připravit smlouvu a zajistit realizaci.
Kontrolní výbor upozorňuje, že v minulém tj. 5. zasedání zastupitelstva byla uvedena
a odsouhlasena předpokládaná částka 100 tisíc Kč bez DPH. Tuto cenu vybraná firma
překračuje o 42.561,- Kč bez DPH.
Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné
údaje a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉHO DNE 23.7.2015
Dne 19. 10.2015 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p. M.Moudrý
p. M.Matoušek
p. Š.Nedvídková
Přítomni za OÚ Radonice :
p. V.Bábíčková
Kontrolní výbor konstatuje, že v zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného
23. 7. 2015 nejsou v usneseních 6/1 „Dodatekč.1 k veřejnoprávní smlouvě k zajištění
výkonu činnosti obecní policie s obcí Podolanka „ a 6/2 „ Obecně závazná vyhláška č. 4
o zrušení obecněn závazné vyhlášky uloženy žádné úkoly, jejichž plnění by mohl
kontrolní výbor kontrolovat.
Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné
údaje a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím

Rozprava:
- Ing.S.Němec – objasnil rozdíl v ceně za pořízení kamerového systému. Původně navržené
umístění do 3 lokalit bylo rozhodnutím zastupitelstva změněno na 4 lokality. V lokalitě
u Nebeského rybníka navíc není veřejné osvětlení, proto tam bude třeba pořídit jiný typ
kamery. Dále bude třeba zakoupit zařízení pro přenos dat, které není součástí nabídky na
pořízení kamerového systému.
- Ing.Chmel – doplnil, že ne ve všech místech je k dispozici proud z veřejného osvětlení.
- p.M.Moudrý – vznesl dotaz, zda na kameře u skateparku, kde není veřejné osvětlení bude
něco ve tmě vidět.
- Ing.S.Němec – bylo nám sděleno, že kamery mají přisvícení.
- velitel OP – nebylo by možné ke skateparku přivést veřejné osvětlení a tímto by se
problém vyřešil.
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- Ing.S.Němec – tímto návrhem se dále budeme zabývat.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
13

Proti :

0

Zdržel se :

0

7/2 Zpráva o činnosti rady
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce
- od posledního jednání ZO se rada obce sešla 10 x,
- řešila hlavně stavební akce:
- rekonstrukce kulturního domu – je zpracován projekt, vyřizuje se stavební povolení, byla
vyhlášena veřejná soutěž na výběr zhotovitele (bude se projednávat jako další bod
programu). Dále starosta obce informoval o tom, že nabyl právní moci rozsudek na
vyklizení objektu společností Gastrad.
- byl dokončen skatepark – je hojně využíván,
- v ulici Zápská byl zbourán dřevěný dvojdomek v majetku obce, vznikla zde zatravněná
plocha, do budoucna je možné využít jako 2 stavební parcely,
- byla dokončena fasáda na budově obecního úřadu a mateřské školy,
- v areálu OÚ bude třeba vybudovat nové oplocení,
- přístavba garáže u OÚ – je již vybraný dodavatel,
- byla provedena rekonstrukce výjezdu v křižovatce ulic Na Vyhlídce – Vinořská,
- připravuje se projekt na vybudování přechodu pro chodce v ulici Vinořská – realizace
v příštím roce,
- kamerový systém v obci – vybrán dodavatel, realizace do konce roku,
- Obecní dům Radonice – uplatněny další reklamace, správce konkurzní podstaty firmy
Tenton požádal o uvolnění zádržného ve výši 159.129,15 Kč, které se musí do 14 dnů
zaplatit,
- soukromé objekty v obci – opět proběhlo jednání s majiteli objektů, které jsou
v nevyhovujícím stavu a hyzdí vzhled obce,
- silniční okruh kolem Prahy – před rokem jsme vyhrály soudní spor o zrušení zásad
územního rozvoje Středočeského kraje, vznikla iniciativa obcí „Starostové pro okruh“
(8 městských částí Prahy a 5 obcí), které nesouhlasí s výstavbou okruhu,
- údržba obce – v červenci nastoupil místo pana Houry pan Jedlička, k 19. 10. ukončil
pracovní poměr na vlastní žádost pan Pecka, místo něho nastoupil pan Krejčí. Pracovníci
údržby v letních měsících prováděli běžné práce, hlavní sekání trávy, nátěry laviček
v amfiteátru v RPA a úpravu cest v parcích.
- řešila se údržba soukromých pozemků – majitelé, kteří na svých pozemcích neprovádí
údržbu, hlavně sekání trávy,
- výsadba stromků – stromky vysazené v loňském roce v Americe a na Červené skále
skoro všechny uschly, firma Matyska provede novu výsadbu,
- kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad – od nového roku bude u obecního
úřadu kontejner na elektroodpad,
- obecní úřad – bylo zadáno zpracování nové dokumentace k bezpečnosti práce a požární
ochraně,
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- oblast kultury – od posledního jednání zastupitelstva proběhlo 7 kulturních akcí a výlet
pro seniory,
- nedostatky jsou ve vydávání Radonických listů a dále je třeba provést aktualizaci
webových stránek obce,
- nájmy bytů – došlo k výměně nájemníků v bytě 1+1, v listopadu končí nájem bytu 1+3,
záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce, ale nikdo se nepřihlásil, bude řešeno ve
spolupráci a realitní kanceláří,
- další věcí, kterou rada řešila je škoda v mateřské škole – bude předmětem zprávy
finančního výboru.
- proběhlo jednání s firmou Okna Macek – bylo přislíbeno, že hlučné práce budou
přesunuty mimo území obce.
Rozprava: bez připomínek
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
13

7/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti Obecní policie
- předkladatel Vladimír Gecko, velitel obecní policie

V průběhu měsíců července až srpna 2015 vykonávala Obecní policie Radonice
prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných
hlídek.
Hlídka provedla následující zákroky a opatření:
Dne 01. 07. 2015 v 11:55 hod. se na služebnu OP Radonice dostavila paní X (*1948),
bytem Radonice, a oznámila, že jí manžel pan Y (*1935), bytem na stejné adrese, obvinil
z manželské nevěry, vyhrožuje jí zabitím, vyhodil jí z domu a brání jí ve vstupu do domu.
Uvedla, že vzhledem k tomu, že manžel v poslední době hodně požívá alkoholické nápoje, tak
jeho výhružky bere vážně a má obavy o svůj život. Dle věcné a místní příslušnosti byl v 11:59
hod. o případu informován DS OO PČR Brandýs nad Labem. Tento na místo vyslal hlídku
PČR na místo. Oznamovatelka byla hlídkou převezena k výslechu na OO PČR Brandýs nad
Labem. Ke škodě na zdraví osob a na majetku nedošlo.
Dne 01. 07. 2015 ve 14:22 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu Radonice,
Obecní dům - klubovna. V 14:24 hod. se hlídka OP dostavila na místo. Na místě provedenou
kontrolou objektu zjistila, že se jedná o planý poplach - uklízečka.
Dne 2. července 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Jenštejn, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 500 Kč.
Dne 2. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde byly uloženy 3 blokové pokuty ve výši 1500 Kč.
Dne 6. 07. 2015 v 13:12 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od pana
X z účastnického čísla:???????, že mladý muž přibližně ve věku 18 let v červené Astře, vjel
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agresivně a bezohledně na parkoviště vedle obecního domu Radonice, při couvání naboural
do dopravní značky a zároveň mu upadl nárazník, poškodil ji a ujel z místa dopravní nehody.
Hlídka OP Radonice se vydala na místo, kde se zdržoval svědek dopravní nehody dtto pan X
a celou záležitost popsal. Hlídka o situaci informovala PČR, která na místo vyslala
dvoučlennou hlídku. Ve spolupráci hlídky OP Radonice a svědka pana X se celá věc předala
hlídce PČR.
Dne 7. července 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto
měření zde byly uloženy 2 blokové pokuty v celkové výši 1000 Kč.
Dne 7. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy.
Dne 11. 07. 2015 v 11:22 hod. přijala hlídka OP oznámení o zatoulaném psu plemene
bígl, který se pohybuje na silnici v ulici Dehtárská v Radonicích a ohrožuje sebe i bezpečnost
provozu. Hlídka se dostavila na místo, psa přesunula mimo dtto komunikaci a místním
šetřením se pokusila zjistit původ a majitele psa. Vzhledem k tomu, že do 18:00hod. se
nepodařilo zjistit majitele ani zajistit mu osobu, jež by se ho ujala, byla kontaktována smluvní
odchytová služba Larry a tato psa v 18:45hod. převzala.
Dne 13. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde nebyla překročena nejvyšší povolená rychlost jízdy.
Dne 13. 07. 2015 v 18:54 hod. a v 18:56 hod. přijala hlídka OP signál o napadení
objektu Radonice Obecní dům - sál. Hlídka se neprodleně spojila s paní O. M. a s ní se
v 18:58 hod. hlídka OP dostavila na místo. Na místě provedenou kontrolou objektu hlídka
zjistila, že se jedná o planý poplach – cvičení žen.
Dne 14. července 2015, v 09:48 hod. místostarostka obce Jenštejn telefonicky požádala
hlídku OP Radonice, aby prověřila stížnost občana, že z bývalého areálu ZD vychází kouř
a dochází zde k udajnému pálení komunálního odpadu. Přijatá opatření: hlídka v 09:55 hod.
na místě, zjištěn zaměstnanec pana X., jak pálí bioodpad, informace následně telefonicky
předána p. místostarostce, ta nevyžaduje žádné opatření ze strany OP, zvýšení intenzity
hlídkové služby v areálu bývalého ZD Jenštejn.
Dne 14. července 2015, v době od 10 : 00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP Radonice měření rychlosti v obci Svémyslice, ve směru jízdy od obce Dehtáry.
Během tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 14. července 2015, v době od 16 : 00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 15. 07. 2015 v 11:00 hod. provedla hlídka OP, z pokynu starosty obce, každoroční
kontrolu údržby zeleně majiteli nezastavěných stavebních pozemků na parc. č. 188 v k.ú.
Radonice. Zpráva o výsledku kontroly byla předána na sekretariát OÚ Radonice.
Dne 16. července 2015 v 8:50 hod. hlídka OP Radonice při hlídkové činnosti v obci
Svémyslice, v ulici ČSA nalezla brašničku s doklady (ORV, kartičku povin. ručení, servisní
knížku) od osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. S pomocí výše
uvedených dokladů byla jako majitelka os. mot. vozidla zjištěna X.Y., bytem Svémyslice.
Majitelku neprodleně vyhledali a výše uvedené doklady na místě osobně předali.
Dne 16. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde byly uděleny 3 blokové pokuty v celkové výši 1500 Kč.
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Dne 20. července 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto
měření zde byla uložena 1 bloková pokuta v celkové výši 500 Kč.
Dne 20. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 22. července 2015, v době od 08:30 hod. do 09:30 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce.
Během tohoto měření zde byly uděleny 2 blokové pokuty v celkové výši 1000 Kč.
Dne 23. července 2015, v době od 16:00 hod. do 17:00 hod. prováděla dvoučlenná
hlídka OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, č.p.143, ve směru jízdy do
centra obce. Během tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 26. 7. 2015 v 12:30 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení, že se
v ulici Ligasova nachází zraněné kotě. Hlídka OP Radonice kotě převzala.
Dne 29. 07. 2015 v době od 13:00 hod. do 14:00 hod. hlídka OP Radonice poskytovala
nezbytnou součinnost v mezích zákona soudnímu vykonavateli – správci konkurzní podstaty
– na adrese Radonice.
Dne 01. 08. 2015 ve 13:35 hod. přijala hlídka OP oznámení o zraněném malém ptáku,
kterého turistka paní K. objevila na věži zříceniny v Jenštejně a žádala o informaci, jak má
s ptákem naložit. Přijatá opatření: Oznamovatelce byl předán kontakt na útulek pro zraněné
ptáky „Stanice Pátek u Poděbrad“ – tel. 603 864 822.
Dne 01. 08. 2015 v 09:10 hod. a v 09:11 hod. přijala hlídka OP signál o napadení
objektu Radonice, Hlohová. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a provedla kontrolu
objektu. Následně se telefonicky spojila s majitelem. Na místě provedenou kontrolou objektu
hlídka zjistila, že se jedná o planý poplach – otevřená ventilačka v ložnici v prvním patře
objektu byla ve větru příčinou poplachu. Přijatá opatření: přijetí signálu PCO v 09:10 hod.
a v 09:11 hod., hlídka na místě v 09:12 hod., provedena kontrola objektu, v 09:14 hod.
vyrozuměn majitel.
Dne 01. 08. 2015 v 09:50 hod. hlídka OP Radonice nalezla v Radonicích před
Obecním domem hnědobílého hladkosrstého psa bez obojku. Dle místní znalosti strážník
věděl, že tento pes je z domu ul. Vinořská, Radonice. Hlídka vyrozuměla majitelku a předala
psa její dceři. Provedená opatření: 09:50 hod. nalezení a odchycení psa, 10:00 hod.
vyrozumění majitelky a předání psa.
Dne 01. 08. 2015 v 11:21 hod. hlídka OP Radonice přijala oznámení o podezření
z trestného činu – vloupání do KD Radonice. Jednočlenná hlídka OP se neprodleně dostavila
na místo, kde u odemčeného KD zjistila 3 muže (jednoho dle místní znalosti je ztotožnila)
a dvě vozidla: zelenou dodávku s přívěsným vozíkem a černou Škodu Octavii. Muži nakládali
na vozík velký zahradní gril, který pan XX označil za svůj majetek. Strážníkem byla
provedena fotodokumentace. Provedená opatření: 11:21 hod. přijetí oznámení, 11:22 hod.
hlídka OP se dostavila na místo + provedení fotodokumentace, 11:25 hod. oznámení na linku
158, 11:50 hod. hlídka PČR na místě.
Dne 03. 08. 2015 v 07:45 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení, že
v obci Svémyslice v ulici Sluncová, je po dobu přibližně 14 dní zaparkované auto značky
Peugeot, které má otevřené přední okénko u řidiče, a tak oznamovatel nabyl podezření, že
může být odcizené. Hlídka OP Radonice dorazila v 08:15 hod. na místo a prověřila, zda-li je
v pátrání cestou PČR Čelákovice - výsledek negativní - a jelikož netvořilo překážku provozu
na pozemních komunikacích a je zaparkované dle předpisů tudíž není zákonný důvod
k odtahu vozidla. Oznamovatel byl vyrozuměn o výsledku. Přijatá opatření: v 07:45 hod.
přijetí, v 08:15 hod. hlídka OP Radonice na místě, provedena lustrace odcizených vozidel
v pátrání PČR Čelákovice, oznamovatel telefonicky vyrozuměn.
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Dne 01. 08. 2015 ve 21:03 hod. hlídka OP Radonice přijala pouzdro s doklady (viz.
příloha) od nálezce (bytem Radonice, Na Proutkách, které nalezl na ulici Vinořská
v Radonicích. Hlídka se spojila s majitelem dokladů (nar. 1957) a tyto mu po dohodě předala
v místě bydliště dne 02. 08. 2015 v 11:00 hod. Provedená opatření: 01. 08. 2015 ve 21:03
hod. přijetí oznámení, místní šetření, předání dokladů majiteli.
Dne 03. 08. 2015 v 19:16 hod. přijala hlídka OP Radonice SMS-signál o napadení
objektu Radonice, Obecní dům. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a provedla kontrolu
objektu. Na místě provedenou kontrolou objektu hlídka zjistila, že se jedná o planý poplach –
chybné odkódovaní objektu před cvičením žen bylo příčinou poplachu. Přijatá opatření:
přijetí signálu PCO v 19:16 hod., hlídka na místě v 19:18 hod., provedena kontrola objektu.
Dne 03. 08. 2015 ve 21:46 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení
o „tůrování auta“ na konci ulice Na Plachotě u tzv. Divišovky v Radonicích. Hlídka se
neprodleně dostavila na místo, kde zjistila 3 osobní vozidla s osádkou. Hlídka provedla
kontrolu a lustraci vozidel i osob s negativním výsledkem. Po té, co byly poučeny
o protizákonnosti svého jednání je hlídka vykázala z obce. Přijatá opatření: přijetí oznámení
ve 21:46 hod., hlídka na místě ve 21:50 hod., provedena kontrola osob a vozidel, vyrozumění
oznamovatele.
Dne 06. 08. 2015 v 18:08 hod. přijal velitel OP Radonice v místě bydliště telefonické
oznámení o možném začínajícím požáru (oznamovatelka si nebyla jistá…) u cesty z Radonic
na Horní Počernice k železničnímu přejezdu. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka OP
Radonice. Prověřeno s výsledkem: negativní. Přijatá opatření: přijetí oznámení dne 06. 08.
2015 v 18:08 hod., hlídka na místě v 18:10 hod., prověřeno s výsledkem: negativní,
vyrozumění oznamovatele.
Dne 07. 08. 2015 v 10:30 hod. zjistila hlídka OP Radonice, že na konci obce
Podolanka, ve směru jízdy na Prahu, se v příkopě u silnice nachází vyvrácená dopravní
značka IS12b „konec obce“. Přijatá opatření: Informace předána dotčené obci k dalšímu
opatření.
Dne 07. 08. 2015 v 11:58 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení
o padlé části stromu na naučné stezce v parku Amerika. Prověřeno s výsledkem: pozitivní.
Informace předána Technickým službám Radonice k dalšímu opatření. Přijatá opatření:
přijetí oznámení dne 07. 08. 2015 v 11:58 hod., hlídka na místě v 12:05 hod., prověřeno
s výsledkem: pozitivní, informace předána Technickým službám Radonice k dalšímu opatření
Dne 8. srpna 2015, v době od 09:00 hod. do 12:00 hod., v obci Radonice, v ulici Na
Skále dohlížela hlídka OP na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na velkoobjemový
odpad a bioodpad.
Dne 10. 08. 2015 v 07:12 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení
trenéra fotbalového oddílu TJ Slavia Radonice, že přes noc z 09. 08. 2015 na 10. 08. 2015
neznámé osoby přesunuly koše u hříště na travnatou plochu a vysypaly odpadky, dále také
pověsily dětskou hračku - mimino nad dveře oddílu a polili ji kečupem, aby vypadala jako
krev. Neznámé osoby nebyly spatřeny, avšak oznamovatel se domnívá, že by se mohlo jednat
o nějaké osoby z fotbalového oddílu. Hlídka provedla místní šetření a pak se domluvila
s oznamovatelem, že na zvýšeném dohledu u fotbalového hřiště TJ Slavia Radonice. Přijatá
opatření: v 07:12 hod. přijetí oznámení, provedeno místní šetření, zvýšený dohled
u fotbalového hřiště TJ Slavia Radonice.
Dne 10. 8. 2015 v 19:13 hod. přijala hlídka OP Radonice SMS signál o napadení
objektu Obecní dům Radonice. Hlídka OP Radonice se neprodleně dostavila na místo
a provedla kontrolu objektu. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, jehož
příčinou bylo nesprávné odkódování objektu před cvičením žen. Přijatá opatření: přijetí
signálu PCO v 19:13 hod., provedena kontrola objektu.
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Dne 12. srpna 2015 ve 09:45 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení, že
v Radonicích, v ulici Ligasova, v blízkosti prodejny COOP volně pobíhá hnědobílý pes bez
obojku, neznámého majitele a neustále vbíhá do prodejny a ruší nakupující. Hlídka se ihned
vypravila na místo a následným šetřením v obci zjistila, že se jedná o psa z ulice Vinořská.
V 09:55 hod. byl pes doveden na pozemek dtto domu, kde byl ponechán za plotem, jelikož na
zvonění na domovní zvonek nikdo nereagoval. Přijatá opatření: přijetí oznámení, hlídka na
místní šetření, odvedení psa.
Dne 12. srpna 2015 od 14:00 do 15:00 hod. provedla hlídka OP , z pokynu starosty
obce Radonice, kontrolu údržby zeleně nezastavěných stavebních pozemků na parc. č. 188
a v ul. Na Svahu, v k.ú. obce Radonice. Zpráva o výsledku kontroly byla předána na
sekretariát OÚ Radonice.
Dne 13. 8. 2015 v 7:35 hod. byla přijata telefonická žádost o usměrňování silničního
provozu na křižovatce ulic Ligasova a Vinořská v obci Radonice z důvodu oprav veřejného
osvětlení a obecního rozhlasu. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice v době od 8:00
do 9:15 hod. usměrňovala silniční provoz ve výše uvedeném prostoru. Přijatá opatření:
usměrňování silničního provozu.
Dne 15. srpna 2015, v době od 09:00 hod. do 12:15 hod., v obci Radonice, v ulici
Pavlova dohlížela hlídka OP na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
Dne 16. 08.2015 v 10:55hod. hlídka OP Radonice nalezla v Radonicích na Počernické
ulici hnědobílého hladkosrstého psa s obojkem bez známky. Na základě místní znalosti
strážník usoudil, že tento pes je z domu v ul. Vinořská v Radonicích. Provedená opatření:
10:55 hod. nalezení a odchycení psa, 11:02 hod. vyrozumění majitelky a předání psa.
Dne 22. 8. 2015 v době od 09:00 hod. do 12:15 hod. dohlížela hlídka Obecní policie
Radonice v ulici Na Vartě v obci Radonice na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
Dne 22. 8. 2015 v 17:08 hod. přijala hlídka OP Radonice na služební telefon SMS
signál o napadení objektu na adrese Jabloňová, Radonice. Při kontrole bylo zjištěno, že se
jedná o planý poplach. Telefonicky byl kontaktován majitel objektu, který se dostavil na
místo. Přijatá opatření: přijetí signálu PCO v 17:08 hod., hlídka OP na místě v 17:13 hod.,
provedena kontrola objektu, vyrozumění majitele.
Dne 25. srpna 2015, v době od 9:50 do 11:50 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
Radonice měření rychlosti v obci Podolanka, ve směru jízdy od obce Dřevčice. Během tohoto
měření zde nebyla uložena bloková pokuta.
Dne 26. 08. 2015 v 11:59 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu OD
Radonice – sál + režie. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a provedla kontrolu objektu.
Na místě provedenou kontrolou hlídka zjistila, že se jedná o planý poplach. Přijatá opatření:
přijetí signálu PCO v 11:59 hod., hlídka na místě v 12:02 hod., provedena kontrola objektu
s negativním výsledkem.
Dne 26. 08. 2015 v 14:57 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu Radonice,
Hlohová. Hlídka se neprodleně dostavila na místo a provedla kontrolu objektu. Na místě
provedenou kontrolou objektu hlídka zjistila, že se jedná o planý poplach – technik
(v přítomnosti majitele) opravoval PCO objektu. Přijatá opatření: přijetí signálu PCO
v 14:57 hod., hlídka na místě v 15:00 hod., provedena kontrola objektu s negativním
výsledkem.
Dne 28. srpna 2015, v 10:30 hod. zjistila hlídka OP, že neznámý pachatel na silnici č.
0107, směrem na Satalice, vyložil do příkopu pytle s odpadem. Přijatá opatření: kontrola
obsahu pytlů za účelem zjištění totožnosti pachatele- negativní, úklid odpadu vlastními
prostředky.
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Dne 29. 8. 2015 v době od 08:55 hod. do 12:15 hod. prováděla hlídka OP Radonice na
křižovatce ulic Vobůrecká a Na Skále v obci Radonice dohled na bezproblémový průběh při
plnění tří kontejnerů na velkoobjemový odpad, stavební suť a bioodpad.
Dne 30. 8. 2015 v 10:20 hod. při hlídkové činnosti zjistila hlídka OP Radonice, že
neznámý pachatel na křižovatce ulic Vinořská a Příčná v obci Radonice odložil do příkopu
dva černé plastové pytle s komunálním odpadem. Místní šetření ke zjištění totožnosti
pachatele bylo negativní. Úklid odpadu hlídka OP Radonice provedla vlastními prostředky.
Věc byla v 10:45 hod. ukončena. Přijatá opatření: místní šetření ke zjištění pachatele,
odklizení odpadu
Dne 31. srpna 2015 v 6.35 hod. byl hlídce OP Radonice oznámen nález živého
sraženého psa v ul. Počernická a to u dopravní značky konec obce Radonice, kdy pes měl
hluboké tržné rány a nehybně ležel na vozovce. Po přijetí oznámení hlídka dle uvedené rasy
a barvy v dostupném seznamu zjišťovala, zdali se nejedná o v obci přihlášeného psa s negativním výsledkem. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn majitel psa a zraněný pes
potřeboval akutní převoz na ošetření, byla vyrozuměna smluvní odchytová služba. V 07.35
hod. se na místo dostavila odchytová služba Larry a zajistila prvotní ošetření psa. Ve
spolupráci s OÚ Radonice byl dle dodatečně dohledaných údajů zjištěn a vyrozuměn majitel.
Tento se na místo dostavil v 07:50 hod a psa si převzal. Provedená opatření: lustrace
v evidenci psů přihlášených v obci, vyžádání si odchytové služby, prvotní ošetření zvířete,
fotodokumentace, vyrozumění majitele a předání psa.
Dne 31. 08. 2015 v 10:35 hod. hlídka OP Radonice při průjezdu ulicí Ke křížku v obci
Podolanka nalezla volně pobíhajícího psa střední velikosti. Místním šetřením byl zjištěn,
majitel psa a tomuto předán. Majitel zjistil závadu na automatické zavírání vjezdové brány na
jeho pozemek, kudy pes utekl a přislíbil zjednání nápravy, aby se situace neopakovala.
Přijatá opatření: 10:35 hod. nález psa, 10:37 hod. předání psa majiteli.
Dne 01. 09. 2015 ve 12:17 hod. nalezla hlídka OP na Zápské v Radonicích v pravém
silničním příkopu ve směru jízdy na Zápy čerstvou zdechlinu divočáka. Hlídka OP se ihned
telefonicky spojila s hospodářem MS, v jehož honitbě se kadáver nacházel a tento zařídil
likvidaci mršiny. Provedená opatření: nález zdechliny 12:17 hod., vyrozumění hospodáře
MS, v jehož honitbě se kadáver nacházel 12:19 hod.
Dne 01. 09. 2015 v době od 16:50 hod. do 16:58 hod. přijala hlídka OP 4x signál
o napadení objektu OD Radonice – čidlo dveře údržba. Provedená opatření: vzhledem
k místní a osobní znalosti se hlídka OP ihned telefonicky spojila s osobou mající na starosti
údržbu OD a tato potvrdila, že se nachází na místě a jedná se o planý poplach.
Dne 2. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Dřevčice. Během
tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 2. 9. 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce. Během
tohoto měření zde byly uděleny 3 blokové pokuty v celkové výši 1300 Kč.
Dne 3. 9. 2015 v době od 10:00 hod. do 11:20 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
Obecní policie Radonice měření rychlosti radarem v ulici Radonická v obci Svémyslice ve
směru jízdy od obce Jenštejn – Dehtáry. Během tohoto měření rychlosti byla uložena 1x
bloková pokuta ve výši 1000,- Kč.
Dne 3. 9. 2015 v době od 15:00 hod. do 16:10 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
Obecní policie Radonice měření rychlosti v ulici Pražská v obci Podolanka ve směru jízdy od
obce Dřevčice. Během tohoto měření rychlosti nebyla uložena žádná bloková pokuta.
Dne 05. 09. 2015, v době od 09:00 hod. do 12:15 hod., v obci Radonice, v ulici
Růžičkova dohlížela hlídka OP na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
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Dne 7. 9. 2015, v době od 09:40 hod. do 10:00 hod. byla hlídka OP Radonice na žádost
pracovníka obce přítomna při otevření a následné prohlídce kulturního domu, kterého se
taktéž účastnil nájemce objektu.
Dne 7. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce. Během
tohoto měření zde nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 8. 9. 2015 v 08:22 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení, že v obci
Jenštejn, v ulici Hradní, je několik dní zaparkované auto tovární značky Škoda Fábia, bílé
barvy, které má nezajištěné pravé přední dveře, kdy toto je od dnešního dne již bez
registračních značek a tak nabyla podezření, že může být odcizené. Hlídka OP Radonice
dorazila v 08:25 hod. na místo, dle výrobního čísla karoserie vin, prověřila, zda-li výše
uvedené vozidlo je v evidenci odcizených vozidel a to cestou PČR Brandýs nad Labem výsledek negativní. Šetření v bezprostředním okolí předmětného vozidla, vytěžením
obyvatelů okolních domů se nepodařilo zjistit současného uživatele předmětného vozidla
a tak bylo hlídkou mechanicky uzavřeno. Jelikož vozidlo netvoří překážku provozu na
pozemních komunikacích a je zaparkované dle předpisů není zákonný důvod k odtahu
vozidla. Oznamovatelka byla vyrozuměna o výsledku na místě.
Dne 10. 9. 2015 v době od 10:35 hod. do 11:35 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
Obecní policie Radonice, měření rychlosti v ulici Pražská v obci Podolanka ve směru jízdy od
obce Dřevčice. Během tohoto měření rychlosti byla uložena 1x bloková pokuta ve výši 500,Kč.
Dne 10. 09. 2015 v 11:32 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení
z účastnického, že v ulici Příčná v Radonicích projíždí bílý transportér, který prohlíží objekty
a vypadá podezřele, uvedl, že se jedná o „nepřizpůsobivé“ spoluobčany. Hlídka v tuto dobu
prováděla měření rychlosti v obci Podolanka, na místo dorazila v 11:45 hod. a provedla místní
šetření. Oznamovatel byl o výsledku vyrozuměn.
Dne 10. 9. 2015 v době od 15:10 hod. do 16:10 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
Obecní policie Radonice měření rychlosti radarem v ulici Vinořská v obci Jenštejn ve směru
jízdy do centra obce. Během tohoto měření rychlosti nebyla uložena žádná bloková pokuta.
Dne 12. 9. 2015, v době od 09:00 hod. do 12:00 hod., dohlížela hlídka OP
v Radonicicích, v ulici Na Návsi na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
Dne 12. 9. 2015, v 18:12 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení, že její
zahradu zahalují oblaka štiplavého kouře, který se valí od sousedů. Oznamovatelka dále
tvrdila, že kouř pochází z nepovolené stavby, (zahradní gril s komínem) a požaduje sjednat
nápravu. Hlídka se v 18:25 hod. dostavila na místo, kde si výše uvedenou ztotožnila a nechala
podat k celé věci vysvětlení. Na základě takto získaných informací jí bylo sděleno, že se
ohledně kouře nejedná o přestupek, jelikož tu prokazatelně jde o běžné grilování.
K nepovolené stavbě výše uvedeného zahradního grilu s komínem oznamovatelce hlídka
sdělila, že se jedná s největší pravděpodobností o správní delikt, který OP ze zákona na místě
řešit nemůže a že tuto věc následně předá na příslušný orgán obecního úřadu k dalšímu
šetření.
Dne 14. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Dřevčice. Během
tohoto měření zde byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
Dne 14. 9. 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto měření zde
nebyla překročena povolená rychlost jízdy.
Dne 16. 9. 2015, ve 20:15 hod. hlídka OP při hlídkové činnosti v obci Radonice zjistila,
že v celém areálu parku Amerika nesvítí veřejné osvětlení. Hlídka ihned telefonicky
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informovala elektrikáře, který přislíbil sjednat nápravu v nejkratším možném termínu. Přijatá
opatření: zvýšený dohled nad parkem Amerika.
Dne 17.9.2015 v 18.00 hod. se na OP Radonice dostavil pan XY, s tím, že téhož dne
v odpoledních hodinách nalezl na polní cestě z obce Jenštejn směrem na Dřevčice 10 ks
nábojnic a jeden nevystřelený náboj ráže 7.65 pravděpodobně ze samopalu. Při tomto uvedl,
že dne 16. 9. 2015 v době kdy se začalo stmívat zaslechl ze svého domu od lokality ,,Křížek“
dávku ze samopalu a to tento měsíc již po několikáté a tak se šel na místo, odkud zaslechl
střelbu dnes podívat. Vzhledem k tomu, že šlo o podezření z trestného činu, tak byl o celé
věci bezprostředně informován DS OOP Brandýs nad Labem k provedení dalších opatření.
V 18.40 hod se na OP Radonice dostavila hlídka OOP Brandýs nad Labem, která si věc
oznámení střelby v obci Jenštejn spolu s náboji a fotodokumentací převzala.
Dne 18. 09. 2015 v 7:56 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od pana
XY, že mu na jeho pozemku v ulici Třešňová v obci Radonice někdo přes noc poškodil
trampolínu. Hlídka OP Radonice na výše uvedeném místě v 8:00 hod. kontaktovala
oznamovatele a provedla místní šetření. Pachatele se zjistit nepodařilo. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu, bylo oznamovateli hlídkou OP Radonice
doporučeno oznámit věc PČR.
Dne 18. 9. 2015 v době od 10:00 hod. do 11:30 hod. byla službu hlídka Obecní
policie Radonice, na žádost starostky obce Podolanka, přítomna během úředních jednání
v budově Obecního úřadu Podolanka, neboť jeden ze zúčastněných byl osobou agresivnější
povahy a z jeho strany hrozilo nebezpečí verbálního nebo i fyzického napadení úředních osob.
Hlídka OP Radonice následně vykonávala hlídkovou a kontrolní činnost v obci.
Dne 18. 9. 2015 v době od 15:10 hod. do 16:10 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
Obecní policie Radonice, měření rychlosti v obci Jenštejn – Dehtáry ve směru jízdy od obce
Radonice. Během tohoto měření rychlosti byla uložena 1x bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
Dne 19. 09. 2015, v době od 09:00 hod. do 12:00 hod., dohlížela hlídka OP
v Radonicích, v ulici Na Skále – před OÚ na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na
velkoobjemový odpad a bioodpad.
Dne 19. 9. 2015 ve 21:13 hod. bylo přijato telefonické oznámení od paní XY bytem
Cechovní, Jenštejn, že asi před deseti minutami slyšela z polí střelbu. Rány pravděpodobně
pocházely z pistole. Službu konající hlídka Obecní policie Radonice v tuto dobu vykonávala
hlídkovou a kontrolní činnost v obci Radonice. Na výše uvedeném místě byla ve 21:16 hod.
Byla provedena obhlídka okolí a cest mezi poli. Místo střelby zjištěno nebylo a ani žádná
podezřelá osoba nebo vozidlo se v okolí nenacházelo. O celé věci byla telefonicky
informována DS OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Hlídka OP Radonice na
místě ukončila činnost v této věci ve 21:40 hod. a v průběhu služby vykonávala zvýšenou
hlídkovou a kontrolní činnost v katastru obce Jenštejn.
Dne 22. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
OP měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během
tohoto měření zde byly uděleny 4 blokové pokuty ve výši 1500,- Kč.
Dne 22. 9. 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
OP měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Pavlova, ve směru jízdy do centra obce. Během
tohoto měření zde byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
Dne 22. 9. 2015 v 8:15 hod. pan XY telefonicky oznámil hlídce OP Radonice, že
v Radonicích, v ulici Javorová za plotem pozemku leží hromady posekané trávy, kterou zde
pravděpodobně odkládají majitelé výše uvedeného pozemku a která brání technickým
službám k údržbě tohoto prostranství. Provedená opatření: hlídka OP na místě v 8:30 hod.,
kontaktována majitelka pozemku, která přislíbila sjednat nápravu.
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Dne 24. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během
tohoto měření zde byly uděleny 2 blokové pokuty ve výši 1000,- Kč.
Dne 24. 9. 2015, v době od 15:00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Dehtáry, ve směru jízdy od obce Radonice. Během tohoto měření zde
byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
Dne 26. 9. 2015 v době od 08:50 hod. do 12:10 hod. prováděla službu konající hlídka
Obecní policie Radonice na křižovatce ulic Pavlova a V Oužlabině v obci Radonice dohled na
bezproblémový průběh při plnění tří kontejnerů na velkoobjemový odpad, stavební suť
a bioodpad.
Dne 28. 09. 2015 v 12:32 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení, že
v ulici Počernická v obci Radonice volně pobíhá pes, pravděpodobně plemene Labrador černé
barvy, který ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Hlídka OP Radonice přijela
na místo v 12:35 hod. Majitel psa byl hlídkou OP Radonice poučen, aby psa proti útěkům lépe
zabezpečil.
Dne 28. 09. 2015 ve 14:20 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení, že
v parku mezi ulicemi Růžičkova a Na Skále v obci Radonice je mládež se čtyřkolkou, se
kterou jezdí po parku. Hlídka na místě ve 14:22 hod. zjistila, že se v parku nacházejí tři mladí
muži. Dva měli koloběžky a jeden měl čtyřkolku, na které v době příjezdu hlídky nejezdil.
Jako řidič čtyřkolky byl ztotožněn pan XY, který byl vykázán z parku. Vzhledem k tomu, že
nebyla způsobena žádná škoda na majetku, byla věc na místě vyřešena domluvou.
Dne 29. 09. 2015 v 18:30 hod. hlídka OP v Radonicích, v ulici Na Skále přijala
oznámení od občana z Radonic, že v parku Amerika je slyšet zvuk motorové pily. Po příjezdu
na místo hlídka zjistila, že dva muži v montérkách s dodávkou na rozhraní pole a lokality
Amerika ve směru na Jenštejn, odklízejí pořezané stromy. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno,
že se jedná o členy HS Jenštejn a prováděli odklízení dřeva po prořízce rizikových stromů
prodené HS Jenštejn předchozího dne.
Dne 29. 9. 2015, v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka OP
měření rychlosti v obci Radonice, v ulici Vinořská, ve směru jízdy do centra obce. Během
tohoto měření zde byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč.
Dne 29. září 2015, v době od 15 : 00 hod. do 16:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
OP měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během
tohoto měření zde byly uděleny 3 blokové pokuty ve výši 1500,- Kč.
Dne 29. 09. 2015 v 17:30 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od
starosty obce Jenštejn, že v obci se pohybuje modré vozidlo, jehož řidič pravděpodobně
sleduje děti odcházející od zastávky, kdy jedna z přítomných matek na zastávce pojala
podezření, že by se mohlo jednat o pedofila. Hlídka po průjezdu celou lokalitou Nový
Jenštejn v 17:35 hod. zjistila, že v ulici Cechovní je zaparkováno po vozidlo Seat Toledo
modré barvy, kdy řidič odpovídající popisu (brýle, kšiltovka) ze strany oznamovatelky se
nacházel v tomto vozidle. V řidiči byl následně zjištěn XY. Tento v rámci podání vysvětlení
ohledně svého pohybu v obci v poslední době uvedl, že čekal poblíže zastávky MHD na
svého kamaráda. Toto jeho tvrzení nešlo na místě prověřit, jelikož ke svému kamarádovi
neznal všechny údaje krom křestního jména. Hlídka o výsledku šetření informovala
telefonicky oznamovatele a současně poskytla bezodkladně zjištěné informace PČR DS OOP
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav k dalšímu opatření ve věci, která byla oznámena
současně i na PČR.
Dne 30. září 2015, v době od 10 : 00 hod. do 11:00 hod. prováděla dvoučlenná hlídka
OP měření rychlosti v obci Podolanka, v ulici Pražská, ve směru jízdy od obce Vinoř. Během
tohoto měření zde byly uděleny 2 blokové pokuty ve výši 700,- Kč.
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Od srpna letošního roku byl navýšen počet strážníků na 5 a byl započat nepřetržitý
provoz. Současně od téhož měsíce zajišťujeme plnění veřejnoprávní smlouvy
s Podolankou, která 01. 08. 2015 vstoupila v platnost.
Rozprava:
- p. Běloch – vznesl dotaz, jakou váhu má jako důkazní materiál záznam z kamery při řešení
škody,
- velitel OP – je možné použít pro pojišťovnu při řešení škody, u soudu záleží na kvalitě
záznamu,
- p. Matoušková – proč byla rozebrána skála na Americe, viděla jsem tam bagry,
- Ing. S.Němec – skále nebyla zrušena, došlo tu k samovolnému sesuvu a následně z důvodu
bezpečnosti toto muselo být odstraněno. Pozemek se nachází v Jenštejnském katastru a se
starostou obce Jenštejna bylo domluveno, že provedenou uklizení.
- Ing. S.Němec – vyslovil pochvalu obecní policii za jejich činnost,
- Ing.J. Hošek – stálo by za zvážení vytvořit systém varování SMS,
- Ing. S.Němec – obec tento systém má již několik let, bohužel ho zatím nevyužívá, bude
zjednána náprava.
- p. F.Moudrý – navrhl zvážení umístění kamery na křižovatku k Pohankovým.
- Ing. S.Němec – v současné době je již rozhodnuto o umístění kamer, do budoucna je
možné zvážit umístění dalších.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
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7/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva finančního výboru
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru
1) Informace o zjištěné škodě v hospodaření MŠ Radonice

Finanční výbor provedl na svém jednání dne 1. 10. 2015 kontrolu hospodaření MŠ
Radonice. Stalo se tak na základě žádosti ředitelky MŠ Radonice ze dne 17. 9. 2015
o provedení této kontroly. Finanční výbor provedl fyzickou kontrolu účtů MŠ Radonice pro
běžný provoz MŠ, včetně jednotlivých dokladů.
Kontrolou bylo zjištěno, že hospodářka MŠ Radonice v době od ledna 2014 do září
2015 neoprávněně nakoupila z prostředků MŠ zboží za celkovou cenu 70.394,- Kč. Toto
zboží zřejmě použila pro svou potřebu.
Kontrola byla provedena velmi důkladně zejména ze strany ředitelky MŠ, která tuto
škodu zjistila dne 14. 9. 2015. Ředitelka při stanovení škody spolupracovala
i s pracovnicemi kuchyně MŠ. Členové finančního výboru zjištění ředitelky MŠ
překontrolovali a vyhodnotili závěry její kontroly jako správné.
Jednalo se o neoprávněné nákupy pro vlastní potřebu provedené hospodářkou MŠ
v každém měsíci (kromě července 2014) uvedeného období v různých výších – od 474,- Kč
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až do 8.161,- Kč v jednotlivých měsících. Druhy zboží těchto neoprávněných nákupů jsou
také různé např. konzervy pro kočky, knihy, odličovací mléko nebo holící gel. Posouzením
ředitelkou MŠ a pracovnicemi kuchyně bylo ale identifikováno jako neoprávněný nákup
i mnoho položek nákupů různých potravin, které ovšem nikdy na stolech dětí ani nikoho
jiného v MŠ neskončily.
Závěr: hospodářka MŠ byla propuštěna ke konci října 2015 ze zaměstnání, podepsala
uznání jejího závazku vůči MŠ Radonice ve výši 70.394,- Kč s termínem uhrazení této
škody nejpozději do konce roku 2015, ale škodu uhradila již v úterý. Takže v tuto chvíli je
zjištěná škoda v hospodaření MŠ Radonice v uvedené výši kompletně uhrazena.
2) Návrh na odpis nepotřebného materiálu a nedobytných pohledávek z evidence
obce
FV svém jednání projednal seznam materiálu navrženého na odpis z evidence. Jednalo
se o dva porouchané počítače (pořízené v roce 2007 a 2009), u kterých se nevyplatí oprava
a odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 100.751,60,- Kč.
Seznam majetku navrženého na odpis z evidence:
Nedobytné pohledávky:
1) Korestav s.r.o., IČ 28414900, splatnost faktury 6. 10. 2010 – za reklamu v obci
1.500,- Kč (číslo Fa 320100049) – důvod odpisu pohledávky – firma je v úpadku.
2) Pražské pozemní stavby s.r.o., IČ 496188273,
a) splatnost faktury č. 1/95 ve výši 66.000,- Kč je 5. 7. 1995, vyfakturován je nájem za
období od 1. 9. 1994 do 30. 6. 1995,
b) splatnost faktury č. 2/95 ve výši 31.317,20,- Kč je 15. 9. 1995, vyfakturována
spotřeba el. proudu za rok 1995 – důvod odpisu pohledávky – firma neexistuje.
3) Mlejnek Jaroslav, faktura č.: 615058 ve výši 1.934,40,- Kč, datum 31. 12. 2009 –
není dohledatelný.
Počítače k odpisu z evidence:
1) Notebook OP, inventární číslo 147, typ NB ASUS FR, výrobní číslo: 80045-403-716601, rok nákupu 2007, porucha, původní cena: 23.701,- Kč, oprava nerentabilní.
2) Počítač starosty + příslušenství, inv. číslo 380, rok nákupu 2009, porucha, původní
cena 32.592,- Kč, oprava nerentabilní.
3) Informace o plnění rozpočtu na rok 2015 – stav ke konci září
Stav průběžného plnění rozpočtu dokazuje, že i rozpočet na rok 2015 byl sestaven
velmi realisticky a citlivě. Byli jsme nuceni přijmout teprve v pořadí druhé rozpočtové
opatření, jehož zdůvodnění je předmětem bodu č. 7/6, proto se tomu nebudu podrobněji
věnovat.

17

Výdaje:
Jak vidíte v příloze, největší disproporce v zatím realizovaných výdajích oproti rozpočtu,
vznikla u paragrafu 3639 „komunální služby a územní rozvoj“. Do tohoto paragrafu byly
naplánovány výdaje na rekonstrukci kulturního domu, které letos nebudou realizovány
z důvodu průtahů s vyklizením objektu ze strany bývalého nájemce. Tento paragraf je
čerpán zatím pouze na 15 %. Přečerpané výdajové paragrafy jsou řešeny v bodě 7/6
„rozpočtové opatření“.
Celkově bude oblast plánovaných výdajů s velkou rezervou splněna. Z plánovaných výdajů
ve výši 37.410.000,- Kč bylo zatím realizováno pouze 22.277.000,- Kč, což představuje
necelých 60%.
Příjmy:
Hlavní položky příjmů – různé druhy daní – jsou plněny velmi uspokojivě a vypadá to, že
bude v této oblasti rozpočet naplněn. Z plánovaných 10.368.300,- Kč je ke konci září
splněno 8.855.000,- Kč (85%), což dává dobrou šanci, že do konce roku zde bude plánovaná
suma příjmů dosažena.
Kde se nám zřejmě nepodaří realizovat plánované příjmy je paragraf 5311 „bezpečnost
a veřejný pořádek“, který je zatím plněn pouze na 21%. Zde bylo plánováno 120.000,- Kč
a příjmy zatím činí pouze 25.500,- Kč. Jedná se o příjmy z pokut vyměřených naší OP.
Řidiči se již naučili jezdit podle předpisů, což je hlavním důvodem měření rychlosti
v obcích, a proto můžeme být i s tímto výsledkem spokojeni. Účelem není, abychom
pokutami plnili kasu, ale aby řidiči jezdili našimi obcemi pomalu.
Celkově lze oblast příjmů hodnotit velmi pozitivně, protože oproti plánovaným 13.655.000,Kč bylo již realizováno 11.280.000,- Kč, což představuje více než 82%. Takže je velmi
reálný předpoklad, že výše plánovaných celkových příjmů bude splněna a pravděpodobně
i mírně překročena.
Usnesení č. 7/4 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Informaci o zjištěné škodě v hospodaření MŠ Radonice.
1.2. Odpis nepotřebného materiálu a nedobytných pohledávek z evidence obce dle
přiloženého seznamu.
1.3. Informaci o průběžném plnění rozpočtu na rok 2015.
Rozprava:
- Ing.S.Němec – ještě informoval členy ZO o výši finančních prostředků obce uložených na
účtech a termínovaných vkladech – jedná se cca o 43 mil. Kč.
Hlasování:
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :
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0

Veřejná soutěž na výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy Kulturního domu
Radonice“

7/5

- předkladatel Michal Matoušek, předseda komise pro hodnocení nabídek
Obec Radonice jako zadavatel veřejné zakázky vyhlásila veřejnou soutěž na výběr
dodavatele stavby „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“.
Obálky s nabídkami otevírala a následně hodnotila komise jmenovaná Radou obce,
organizační a právní zajištění soutěže bylo zabezpečeno advokátkou JUDr. Marií Vítkovou.
Celkem se do soutěže přihlásilo 16 uchazečů, z nichž šest bylo z dalšího projednávání
vyřazeno z důvodu neúplnosti jejich nabídek a jeden uchazeč z důvodu neocenění všech
položek rozpočtu.
Celá veřejná soutěž proběhla striktně v intencích zákona o veřejných zakázkách.
Hodnotící komise doporučuje přidělit zakázku uchazeči s nejnižší nabízenou cenou,
tj. společnosti KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, IČ 26693054 s nabízenou
cenou 11.434.837,77 Kč bez DPH. Hodnotící komise dále stanovila další pořadí uchazečů
(viz. příloha č. 5).
Doporučuji přijmout usnesení tak, je uvedeno v návrhu.
Usnesení č. 7/5 :
Zastupitelstvo obce
1.

Bere na vědomí:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Protokol o otevírání obálek ze dne 30. 9. 2015 (příloha č. 1).
Zápis z jednání komise ze dne 30. 9. 2015 (příloha č. 2).
Zápis z jednání komise ze dne 5. 10. 2015 (příloha č. 3).
Zápis z jednání komise ze dne 12. 10. 2015 (příloha č. 4).
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 10. 2015 (příloha č. 5).

2.

Vylučuje:

2.1. Uchazeče poř. č. nabídky 2, 4, 7, 9, 10 a 15 z důvodu neúplnosti jejich nabídky.
2.2. Uchazeče poř. č. nabídky 1 z důvodu neocenění všech položek rozpočtu.
3.

Schvaluje:

3.1. Oznámení o vyloučení uchazečů poř. č. nabídky 1, 2, 4, 7, 9, 10 a 15.
3.2. Na základě vyhodnocení předložených nabídek na zhotovení veřejné zakázky
„Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“ a vybírá ve smyslu ustanovení § 81
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku uchazeče
společnost KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, IČ 26693054
s nabízenou cenou 11.434.837,77 Kč bez DPH a tomuto uchazeči veřejnou zakázku
přiděluje.
3.3. Pořadí dalších uchazečů: druhý v pořadí je Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o., IČ: 25014111 s nabízenou cenou 12.855.023,29 Kč bez DPH a třetí
v pořadí je Stavební firma Pazdera s.r.o., IČ: 27110176 s nabízenou cenou
13.414.703,36 Kč bez DPH.
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4.

Ukládá:

Starostovi obce
4.1. Podepsat Oznámení o vyloučení uchazečů poř. č. nabídky 1, 2, 4, 7, 9, 10 a 15.
4.2. Podepsat Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti KAZIKO a.s.
Obecnímu úřadu
4.3. Zabezpečit odeslání Oznámení o vyloučení uchazečů poř. č. nabídky 1, 2, 4, 7, 9, 10
a 15.
4.4. Zabezpečit odeslání Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti KAZIKO
a.s.
Rozprava:
- Ing. S.Němec – poděkoval všem členům hodnotící komise za odvedenou náročnou práci.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

1 (pan M. Běloch)

Z jednání zastupitelstva se omluvila paní Oldřiška Mrázová a odešla ve 20.48 hodin.
7/6 Rozpočtové opatření 2/2015
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce
Rozpočtové opatření reaguje na jednak na skutečný průběh výdajů za první tři čtvrtletí
roku 2015 a jednak v sobě zahrnuje formální účetní operace provedené na základě doporučení
naší účetní firmy.
Mění se tak výdaje rozpočtu v § 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost“, a to z částky
850 tis. Kč na částku 1.100 tis. Kč. K navýšení je třeba přistoupit v důsledku přechodu
doplatku faktur za rekonstrukci tenisových kurtů, která byla předmětem rozpočtu roku 2014
do letošního roku. Celková částka z rekonstrukce zůstala zachována, ale protože k fyzickému
dokončení stavby došlo až letos, promítla se platba do letošního rozpočtu.
Druhou měnící se položkou je § 3722 „Sběr a odvoz komunálních odpadů,“a to z částky
750 tis. na částku 1.100 tis. Kč. Zde se jedná o navýšení absolutní, způsobené větším zejména
větším počtem a častějším svozem kontejnerů na tříděný odpad, ke kterému bylo nutno
přistoupit v průběhu roku. Proti těmto zvýšeným výdajům bude obec inkasovat větší částku za
zpětnou platbu ze systému Ekokom, ta se ovšem promítne až do rozpočtu roku 2016.
Poslední navrhovanou změnu je pak úprava § 3639 „Komunální služby a územní
rozvoj“, který se mění z částky 12.750 tis. na částku 12.150 tis. Kč. Výdaje tohoto paragrafu
zůstanou nedočerpány, protože jeho součástí byla rekonstrukce Kulturního domu, která se
bude realizovat až napřesrok a jednak některé další akce byla oproti rozpočtu pořízeny
levněji. V tomto případě se jedná o pouhé účetní přeřazení výdajů z tohoto paragrafu právě na
pokrytí výdajů v předešlých dvou paragrafech, celková bilance rozpočtu tak zůstane
zachována.
Vzhledem k tomu, že celkově rozpočet za první tři čtvrtletí udržujeme ve schválených
intencích, navrhuji schválit usnesení tak, jak je předloženo.
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Usnesení č. 7/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. rozpočtové opatření č. 2 /2015, podle přílohy č. 1, kterým se mění rozpočtové výdaje
1. v paragrafu 3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ z částky 12.750 tis. na částku
12.150 tis. Kč.
2. v paragrafu 3419 „ Ostatní tělovýchovná činnost“ z částky 850 tis. Kč na částku
1.100 tis. Kč.
3. v paragrafu 3722 „ Sběr a odvoz komunálních odpadů“ z částky 750 tis. na částku
1.100 tis. Kč.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

7/7 Zrušení Obecně závazné vyhlášky č.3/2009 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů
- předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce
OZV č. 3/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
v obci není v souladu s novým občanským zákoníkem.
Proto pro úplnost uvádím, že v době kdy byla přijímána, jsme touto vyhláškou
zamezovali konzumaci alkoholu zejména v prostorách u mateřské školy a obecního úřadu,
kde se v budově MŠ v přízemí nacházela prodejna potravin. V současnosti tato prodejna je
v budově obecního domu a proto tato vyhláška v podstatě postrádá smyslu. Proto navrhuji její
zrušení.
Usnesení č. 7/7 :
Zastupitelstvo obce
1.1. Zrušuje:
1.1. Obecně závaznou vyhlášku obce Radonice č. 3/2009 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci Radonice.
Rozprava:
- Ing.S.Němec – konstatoval, že MV shledalo ve stávající vyhlášce závady v souvislosti
s novým občanským zákoníkem a jedna z možných variant byla, tuto vyhlášku zrušit. Pro
zrušení vyhlášky byla i rada obce.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Ing. S. Němec oznámil střet zájmů a projednávání dalšího bodu se nezúčastnil – odešel ve
20.58 hodin.
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7/8

Darovací smlouva na kanalizační a vodovodní řád
- předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce

Na návrh majitelů vodovodního řadu a splaškové kanalizace Ing. Stanislava Němce,
MBA a Ing. Hany Němcové rada obce projednala tento návrh smlouvy a navrhuje
zastupitelstvu obce smlouvu schválit.
Jedná se o vodovodní řad v délce 120 bm a splaškovou gravitační kanalizaci v délce
174 bm na pozemcích uvedených v předložené smlouvě.
Usnesení č. 7/8 :
Zastupitelstvo obce
1.1. Schvaluje:
1.1. Uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad v délce 120 bm na pozemcích 205/115,
235/4 a 300/1 a splaškové gravitační kanalizace v délce 174 bm na pozemcích
205/115, 205/116, 235/4, 265/16, a 301/3 v k.ú. Radonice u Prahy s Ing. Stanislavem
Němcem, MBA a Ing. Hanou Němcovou.
Rozprava: bez připomínek
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Na jednání se ve 21.00 hodin vrátil Ing. S. Němec.
Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- p. Apeltauerová – informovala o jarním čištění kanalizace, majitelé objektů v ulicích
Příčná, Vobůrecká a Za Humny měli problémy, splašky jim vytékaly do koupelen, bylo by
dobré občany o probíhajícím čištění informovat,
- Ing. Chmel, Ing. S.Němec – bude řešeno se společností PVK a.s.,
- Ing.S.Němec – vrátil se k problematice zasílání SMS zpráv – bude řešeno s obecním
úřadem, dále v souvislosti s návrhem pana F.Moudrého na umístění kamery na křižovatku
u Pohankových – zatím je schváleno umístění kamer do 4 lokalit, do budoucna je možné
zvážit i umístění kamer na další místa.
- p. F. Moudrý – v souvislosti s rekonstrukcí kulturního domu vznesl obavy z případného
hluku, který by mohl obtěžovat majitele domů v přilehlé oblasti. Vyslovil nesouhlas
s umístěním oken ze sálu směrem k jeho pozemku.
- Ing. Chmel – upřesnil, že v projektu jsou navržena akustická skla, vzduchotechnika
(nebudou větráky přímo ze sálu) a rolety,
- Ing. S.Němec – konstatoval, že připomínka se jeví jako oprávněná a přislíbil, že rada obce
se tímto bude zabývat,
- p. M.Moudrý – upozornil na prohlubeň v chodníku v ulici Ligasova,
- p. F.Moudrý – konstatoval, že stejný problém je i v ulici Pavlova,
- Ing.S.Němec – přislíbil, že bude vyřešeno s pracovníky údržby obce,
- p. Moudrý – poděkoval za vyřezání křoví v ulici Ligasova,
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- Ing. Chmel – konstatoval, že umístění kamer v RPA bude třeba zkonzultovat s obcí
Jenštejn, na jejichž katastru se park nachází.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.14 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Petr Janík

…………………………………

Miroslav Moudrý

…………………………………

…………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 7/4

Odpis nepotřebného materiálu a nedobytných pohledávek z evidence obce
FV svém jednání projednal seznam materiálu navrženého na odpis z evidence. Jednalo
se o dva porouchané počítače (pořízené v roce 2007 a 2009), u kterých se nevyplatí oprava
a odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 100.751,60,- Kč.
Seznam majetku navrženého na odpis z evidence:
Nedobytné pohledávky:
4) Korestav s.r.o., IČ 28414900, splatnost faktury 6. 10. 2010 – za reklamu v obci 1.500,Kč (číslo Fa 320100049) – důvod odpisu pohledávky – firma je v úpadku.
5) Pražské pozemní stavby s.r.o., IČ 496188273,
c) splatnost faktury č. 1/95 ve výši 66.000,- Kč je 5. 7. 1995, vyfakturován je nájem za
období od 1. 9. 1994 do 30. 6. 1995,
d) splatnost faktury č. 2/95 ve výši 31.317,20,- Kč je 15. 9. 1995, vyfakturována spotřeba
el. proudu za rok 1995 – důvod odpisu pohledávky – firma neexistuje.
6) Mlejnek Jaroslav, faktura č.: 615058 ve výši 1.934,40,- Kč, datum 31. 12. 2009 – není
dohledatelný.
Počítače k odpisu z evidence:
4) Notebook OP, inventární číslo 147, typ NB ASUS FR, výrobní číslo: 80045-403-716601, rok nákupu 2007, porucha, původní cena: 23.701,- Kč, oprava nerentabilní.
5) Počítač starosty + příslušenství, inv. číslo 380, rok nákupu 2009, porucha, původní
cena 32.592,- Kč, oprava nerentabilní.
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příloha č. 1 k bodu 7/5
příloha č. 2 k bodu 7/5
příloha č. 3 k bodu 7/5
příloha č. 4 k bodu 7/5
příloha č. 5 k bodu 7/5

Přílohy zveřejněny samostatně na webových stránkách obce v sekci veřejné zakázky.
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příloha č. 1 k bodu 7/6

Rozpočet po rozpočtovém opatření 2/2015
(tis. Kč)
Původní
rozpočet po
RO 1/2015

Rozpočet
po RO
2/2015

Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků

10240

10240

Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní

3415

3415

Příjmy celkem

13655

13655

Místní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Radonické listy
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Obecní policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifikované

10400

10400

450
900
650
50
40
800
850
500
12750
750
970
2700
150
650
4650
150

450
900
650
50
40
800
1100
500
12150
1100
970
2700
150
650
4650
150

Výdaje celkem

27410

37410

Výsledek hospodaření: schodek krytý z vlastních zdrojů

-13755

-23755

Předpokládaný stav financí k 31.12.2015

35871

25871

Paragraf
Příjmy

0000

Název položky

Paragraf

Výdaje

2212
2221
3111
3113
3314
3316
3319
3419
3631
3639
3722
3745
5311
5512
6112
6171
6320

26

příloha č. 2 k bodu 7/6

27

28

29

příloha č. 3 k bodu 7/6

30

31

32

33

34

příloha č. 1 k bodu 7/8

DAROVACÍ SMLOUVA

Ing. Stanislav Němec, MBA a Ing. Hana Němcová,
Bydlištěm 250 73 Radonice, Růžičkova 76
Ing. Stanislav Němec, MBA, datum narození ..........
Ing. Hana Němcová, datum narození ..........
jako dárce
a
Obec Radonice
Se sídlem 250 73 Radonice, Na Skále 185
IČ 00240681
Oprávněná osoba:

Jan Stypola, místostarosta obce

jako obdarovaný
uzavírají tuto darovací smlouvu dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, v platném znění

I.
1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem objektů inženýrských sítí, a to:
a) vodovodního řadu v délce 120 bm včetně 1 ks domovní přípojky od hlavního řadu
k vodoměrné šachtě na pozemcích 205/116, 235/4, 300/1 v k.ú. Radonice u Prahy,
b) splaškové gravitační kanalizace v délce 174 bm, vč. 1 ks domovní přípojky od
hlavního řadu k revizní šachtě na pozemcích 205/115, 205/116, 235/4, 265/16,
301/3 v k.ú. Radonice u Prahy,
II.
1. Dárce převádí bezplatně vlastnické právo k předmětu darování obdarovanému a
obdarovaný předmět daru přijímá do svého výlučného vlastnictví.
2. Dárce prohlašuje, že na darovaných objektech inženýrských neváznou žádné dluhy.
3. Dárce dále prohlašuje, že na darovaných stavebních objektech nejsou žádné technické
ani právní vady, na které by měl povinnost obdarovaného upozornit a že na nich
neváznou žádné závazky. Obdarovaný byl se stavem darovaných nemovitostí a
stavebních objektů dárcem seznámen, což tímto potvrzuje.
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III.
1. Obdarovaný nabývá vlastnictví k předmětu darování ke dni podpisu darovací smlouvy.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom.
V Radonicích dne: …………………

…………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
Ing. Hana Němcová

……………………………………………………
Obec Radonice

Prostor pro vyznačení schválení smlouvy orgánem obce a splnění procedur ze strany obce:

36

