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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 17. 12. 2015 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 10 členů  

Omluveni  :  Ing. Jindřiška Houšková, Ing. Jiří Hošek, Mgr. Martin Běloch,  

           Radek Baťcha, Oldřiška Mrázová 

Předsedající :  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :  Miroslav Moudrý, Michal Matoušek 

Zapisovatel  :  Věra Bábíčková 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

Pořad jednání: 

 

8/1    Zpráva kontrolního výboru 

8/2    Zpráva o činnosti Rady    

8/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

8/4    Zpráva finančního výboru 

8/5    Rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2019 

8/6    Obecně závazná vyhláška č.5/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.3/2009 

8/7    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

  

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Rozprava:     

- Ing. Němec - navrhl doplnit do pořadu jednání k bodům uvedeným v pozvánce na jednání 

 Zastupitelstva bod č. 8 - Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle zákona 

 o obecní policii na území Městysu Nehvizdy. 
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 Navrhuji tedy pro jednání Zastupitelstva dne 17. 12. 2015 tento pořad jednání: 

 

8/1    Zpráva kontrolního výboru 

8/2    Zpráva o činnosti Rady    

8/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

8/4    Zpráva finančního výboru 

8/5    Rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2019 

8/6    Obecně závazná vyhláška č.5/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.3/2009 

8/7    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

8/8    Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii na  

   území Městysu Nehvizdy  

  

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Hlasování pro schválení doplněného pořadu jednání : 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

8/1   Zpráva kontrolního výboru 

  – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ  Z 7.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 

OBCE KONANÉHO DNE 22.10.2015 

v sále Obecního domu v Radonicích 

 

Dne 14. 12. 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 

 

 

Usnesení č. 7/5 : 

Veřejná soutěž na výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy Kulturního domu 

Radonice“ 

Zastupitelstvo obce 

1.    Bere na vědomí: 

1.1.  Protokol o otevírání obálek ze dne 30. 9. 2015 (příloha č. 1). 

1.2.  Zápis z jednání komise ze dne 30. 9. 2015 (příloha č. 2). 

1.3.  Zápis z jednání komise ze dne 5. 10. 2015 (příloha č. 3). 

1.4.  Zápis z jednání komise ze dne 12. 10. 2015 (příloha č. 4).  

1.5.  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. 
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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.  

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. 

 

Bod 4.1. Bylo splněno.  

   Oznámení o vyloučení uchazečů dle poř.č. nabídky 1,2,4,9,10 a 15 bylo                               

   podepsáno  dne 23. 10. 2015.                            

Bod 4.2.Bylo splněno.  

   Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti KAZIKO a.s. bylo                                

   podepsáno dne 23. 10. 2015.  

Bod 4.3.Bylo splněno.  

   Oznámení o vyloučení uchazečů poř. č. nabídky 1, 2, 4, 7, 9, 10 a 15                                

   bylo odesláno dne 23. 10. 2015. 

Bod 4.4.Bylo splněno. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky společnosti KAZIKO a.s. bylo 

   odesláno dne 23. 10. 2015. 

 

 

Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné údaje 

a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím. 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 
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8/2   Zpráva o činnosti rady 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

-  od posledního jednání ZO se rada obce sešla 8 x,  

- rekonstrukce kulturního domu – starosta informoval o sporu se společností Gastrad, 

proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele rekonstrukce, byla vybrána společnost 

Kaziko, se kterou proběhlo jednání o uzavření smlouvy,   

-    přístavba garáže u OÚ – přístavba je před dokončením, 

-  byla dokončena fasáda na budově obecního úřadu a mateřské školy – včetně dokončení 

úprav u vchodů do budovy, 

-  kamerový systém v obci – dodavatel dokončil instalaci, zbývá nakoupit počítač na 

služebnu OP,   

-  projekt na vybudování přechodu pro chodce v ulici Vinořská je hotový – realizace 

proběhne v příštím roce, 

-  společnost Bayeta projevila zájem o předání komunikací a inženýrských sítí do správy 

obce – není však připraveno na předání, 

-  společnost PBO Tau – obec zatím inženýrské sítě přebírat nebude, není uzavřena plánovací 

smlouva, 

-  silniční okruh kolem Prahy – starosta obce informoval již na minulém jednání ZO, podána 

žaloba na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy, zpracovávají se nové ZÚR Středočeského kraje. 

Starosta obce se účastnil jednání se starostkou MČ Horní Počernice, starostou MČ Suchdol 

a ministry Babišem a Ťokem ohledně stavby okruhu kolem Prahy. Byla přislíbena diskuse 

o variantních trasách staveb 518, 519 a 520. Další jednání byla přislíbena ministrem 

Ťokem na leden 2016. 

-  proběhlo jednání se stavebním úřadem ohledně staveb na území obce, které hyzdí její 

vzhled. 

-  údržba obce – proběhla změna vedoucího údržby, kterým se stal pan Luboš Krejčí.  

- oblast BOZP – byla provedena aktualizace dokumentace, proběhla příslušná školení 

zaměstnanců.  

-  obecní úřad řeší vymáhání dluhů  -  bývalý nájemce obchodu potravin,  

              - nájemné za prostor v obecním domě,  

              - nájemné za byt v obecním domě. 

- rada obce poskytla dar ve výši 10.000,- Kč na havarijní opravy domu svěřenci obce 

panu F. 

- oblast kultury – v podzimních měsících se konalo 1 divadelní představení pro dospělé, 

1 představení pro děti, rozsvícení vánočního stromku, a 20. 12. se uskuteční tradiční 

vánoční představení v Rodinném parku Amerika.  

- Radonické listy – připravuje se vydání na leden 2016. 

- proběhlo jednání se starostou Městysu Nehvizdy o uzavření veřejnoprávní smlouvy na 

činnost obecní policie, 

-  konalo se pracovní jednání zastupitelstva obce k rozpočtu na rok 2016. 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 
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8/3 Zpráva o činnosti obecní policie  

  - předkladatel Vladimír Gecko, velitel obecní policie    

         

   V průběhu měsíce listopadu 2015 vykonávala Obecní policie Radonice prevenci proti 

kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek. 

Hlídky provedly následující zákroky a opatření: 

  Dne 01. 11. 2015 v 9:30 hod. hlídka OP Radonice kontaktovala pana J.N. (bytem 

Radonice) s tím, že si má neprodleně odstranit své nepojízdné vozidlo Škoda Felicia v ulici 

Vobůrecká a zabránit úniku oleje. Výše jmenovaný uvedl, že má domluvený odtah vozidla 

a olej, který mu uniká z vozidla zabezpečil sběrnou nádobou. 

  Dne 2. 11. 2015 v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. prováděla hlídka Obecní policie 

Radonice měření rychlosti v ulici Pražská v obci Podolanka ve směru jízdy od Prahy. Během 

tohoto měření rychlosti byla uložena 2x bloková pokuta ve výši 700,- Kč. 

  Dne 02. 11. 2015 v 19:27hod. přijala hlídka OP Radonice od p. K (Radonice) 

oznámení, že na obratišti pro vozidla zásobování prodejny COOP na zákazu zastavení stojí 

dvě OA. Jako majitele obou vozidel byly ztotožněny ženy na cvičení v OD. Oběma byla na 

vozidlo umístěna výzva pro nepřítomného řidiče a následně zpětnou vazbou byla s řidičkami 

věc řešena. Oznamovatel byl o výsledku vyrozuměn. Přijatá opatření: přijetí oznámení, 

s řidičkami věc řešena, oznamovatel vyrozuměn. 

  Dne 7. 11. 2015 v době od 08:55 hod. do 12:20 hod. prováděla službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice na křižovatce ulic Pavlova a V Oužlabině v obci Radonice dohled na 

bezproblémový průběh při plnění dvou kontejnerů na velkoobjemový odpad a stavební suť. 

Na místo se dostavili i občané obce Radonice s bioodpadem a domáhali se převzetí odpadu. 

Nespokojeným občanům bylo vysvětleno, že kontejner na bioodpad se přistavuje pouze od 

dubna do října. Občané však chtěli bioodpad zanechat na místě a odejít, v čemž jim bylo 

službu konajícím strážníkem zabráněno. Strážník se rozhodl telefonicky kontaktovat starostu 

a místostarostu obce, aby o přistavení kontejneru rozhodli. Kontejner na bioodpad byl v 9:40 

hod. přistaven na místo. 

  Dne 7. 11. 2015 v 9:10 hod. se službu konající hlídky Obecní policie Radonice 

telefonicky dotázala občanka obce Radonice, zda paintballová hra probíhající u Rodinného 

parku Amerika je povolena či nepovolena. Vzhledem k napjaté situaci při dohledu nad 

kontejnery na odpad toho dne nemohl službu konající strážník ihned věc na místě prověřit. 

Dotazovatelka sdělila, že se bude informovat na Policii ČR a v případě nepovolené akce 

požádá Obecní policii Radonice o zakročení. Strážník telefonicky kontaktoval OO PČR 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které sdělilo, že věc byla řádně ohlášena a její konání 

nepodléhá žádnému správnímu řízení podobně jako sportovní akce a nelze ji z moci úřední 

bez vážného důvodu zakázat. Hlídkou OP Radonice bylo na místě ve 12:30 hod. provedeno 

místní šetření. V danou chvíli byl v lese a okolí klid, pouze větší skupina osob se nacházela na 

protilehlém ranči. V 16:00 hod. byla přijata telefonická žádost starosty obce Radonice 

o kontrolu lokality Červená skála a zjištění skutečného stavu ve věci konání paintballu, neboť 

okolo se procházejí i rodiny s dětmi, je tu nepořádek, hluk ruší okolí a celkově se tato akce 

koná na nevhodném místě. Službu konající hlídka OP Radonice se dostavila na místo 

a kontaktovala několik osob přítomných na ranči, které patřily do skupiny hráčů paintballu. 

Celkem se na místě a v okolí nacházelo okolo třiceti osob. Z tohoto důvodu byla zjištěna 

pouze totožnost osoby, která jednala jménem celé skupiny. Jednalo se o pana M.S. bytem 

Brandýs nad Labem. Jmenovaná osoba sdělila, že akce byla řádně ohlášena místostarostovi 

obce Radonice a na OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Policie ČR již místo 

konání akce několikrát kontrolovala. Hlídka OP Radonice telefonicky kontaktovala OO PČR, 

kde jí bylo tvrzení pana M.S. potvrzeno a opět zopakováno již výše uvedené. Telefonicky byl 

vyrozuměn starosta obce Radonice. Hráči paintballu byli hlídkou OP Radonice požádáni 
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s ohledem na negativní ohlasy ze strany veřejnosti o ukončení akce a o uklizení hracího 

prostoru. Přítomné osoby hru ukončili a provedli úklid. Všem přítomným osobám bylo 

hlídkou OP Radonice doporučeno další akce s předstihem ohlašovat na příslušných místech a 

pohybovat se pouze v určené lokalitě a nepřesouvat se jinam nebo si vybrat jiné místo. 

  Dne 9. 11. 2015 v době od 15:15 hod. do 16:15 hod. prováděla hlídka Obecní policie 

Radonice měření rychlosti v ulici Pražská v obci Podolanka ve směru jízdy od Prahy. Během 

tohoto měření rychlosti byla uložena 1x bloková pokuta ve výši 500,- Kč. 

  Dne 10. 11. 2015 v době od 10:15 hod. do 11:15 hod. prováděla službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice měření rychlosti v ulici Pražská v obci Podolanka ve směru jízdy od 

Prahy. Během tohoto měření rychlosti byla uložena 2x bloková pokuta ve výši 1000,- Kč. 

  Dne 10. 11. 2015 v době od 15:10 hod. do 16:10 hod. prováděla službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice měření rychlosti v ulici Vinořská v obci Jenštejn ve směru jízdy do 

centra obce. Během tohoto měření rychlosti nebyla uložena žádná bloková pokuta. 

  Dne 12. 11. 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 byla udělena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč. 

  Dne 13. 11. 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 byla uložena 1 bloková pokuta ve výši 500,- Kč. 

  Dne 14. 11. 2015, v době od 09:00 hod. do 12:00 hod., dohlížela hlídka OP 

v Radonicích, v ulici Na Vartě na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na 

velkoobjemový odpad. 

  Dne 15. 11. 2015 v 16:15 hod. nalezla hlídka OP Radonice v pravém silničním příkopu 

u cesty ve směru na Dehtáry 4 igelitové tašky plné odpadu – PET lahví. Hlídka skládku 

zlikvidovala vlastními prostředky (naloženo a odvezeno strážníky do kontejneru na tříděný 

odpad). 

  Dne 18. 11. 2015 v 16:14 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od 

paní A.Y., bytem Jenštejn, že od místa, kdy projížděla zúženou vozovkou směrem do obce 

Jenštejn v ulicic Pavlova v Radonicích, ji začal slovně napadat a pronásledovat neznámý řidič 

osobního automobilu Subaru, z důvodu, že mu údajně nedala přednost v jízdě. 

Oznamovatelka však tvrdí, že muži přednost dala. Dále ji dtto řidič sledoval k jejímu bydlišti, 

kde ji dále údajně slovně napadal a choval se agresivně, dokud neodešla do svého domu. Muž 

se i poté na místě zdržoval, a pak odjel. Výše jmenovaná dostala obavu, že ji tento muž může 

i nadále obtěžovat, jelikož zná bydliště a její adresu, proto vše oznámila na OP Radonice. 

Hlídka OP Radonice doporučila výše jmenované, aby v případě pokračování konfliktu 

neprodleně oznámila věc na OOP Brandýs nad Labem nebo OP Radonice. 

  Dne 19. 11. 2015 v 10:20 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice 

telefonickou žádost starostky obce Podolanka – v obci Podolanka kontaktovat paní V. K., 

která byla dne 16. 11. 2015 vykradena a má od té doby obavy o svou osobu. Jedná se o starší 

paní, která žije sama a častější přítomnost strážníků u jejího domu a v ulici by ji velmi 

uklidnila. Hlídka OP Radonice paní V. K. ve 13:00 kontaktovala a opětovně ji kontaktovala 

v 19:30 hod. a ve 21:35 hod. a doporučila jí kdykoliv telefonicky volat tísňovou linku PČR 

č. 158 a OP Radonice. Obecní policie Radonice v průběhu služby v obci Podolanka bude 

vykonávat zvýšenou hlídkovou a kontrolní činnost ve výše uvedené lokalitě. 

  Dne 20. 11. 2015, v době od 16:40 hod. do 17:40 hod. hlídka OP usměrňovala provoz 

na silnici č. 0107 z důvodu čištění bahnem znečištěných zemědělských strojů a následně 

i výše uvedené pozemní komunikace, které zde prováděl Sbor dobrovolných hasičů z obce 

Jenštejn. 
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  Dne 21. 11. 2015 v době od 08:55 hod. do 12:15 hod. prováděla službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice v ul. Na Skále x Vobůrecká v obci Radonice plánovaný dohled na 

bezproblémový průběh při plnění dvou kontejnerů na velkoobjemový odpad a stavební suť. 

  Dne 28. 11. 2015 v době od 8:55 hod. do 12:05 hod. prováděla službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice na křižovatce ulic Růžičkova a Vobůrecká v obci Radonice dohled 

na bezproblémový průběh při plnění dvou kontejnerů na velkoobjemový odpad a stavební suť. 

  Dne 30. 11. 2019 ve 12:49hod. oznámil telefonicky pan H., že u přivaděče k silnici I/10 

u kruhového objezdu stojí osobní vozidlo tov.zn. Audi s osádkou. Tito zastavují kolem 

jedoucí vozidla a něco nabízejí. Vyjádřil podezření, že se jedná o podvodné prodejce. Hlídka 

OP se neprodleně vypravila na místo. Jakmile dtto osoby spatřily vozidlo OP, tak ujely po 

dálnici směrem na Mladou Boleslav. 

 

 K 30. 11. 2015 odešel strážník Zoran Planinčič a od 1. 12. 20145 nastoupil nový strážník 

Aleš Flídr. 

 

Rozprava: 

- Ing. S. Němec - konstatoval, že je znát jak na počtu zásahů, tak i fyzické přítomnosti 

strážníků v obci,  že obecní policie již pracuje v nepřetržitém provozu a toto hodnotil kladně. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

8/4 Zpráva finančního výboru 

  - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru    

 

 

FV projednal na svém jednání dne 14. 12. 2015 průběžné plnění rozpočtu roku 2015 se 

stavem k 30. 11. 2015 a pověřil předsedu zpracováním zprávy o plnění rozpočtu k předložení 

na příštím zastupitelstvu dne 17. 12. 2015. 

 

Příjmy: 

-  Hlavní zdroj příjmů z daní všeho druhu je ke konci listopadu splněn již z 99,65 %, což 

je výborné. 

-  Celkově jsou příjmy k tomuto datu splněny na 94,99 %, což můžeme hodnotit jako 

velmi dobrý výsledek našeho plánování příjmů. 

 

Výdaje: 

-  Jediný paragraf, kde došlo k většímu přečerpání výdajů je „Sběr a odvoz komunálních 

odpadů“ (asi o 13%) – důvody přečerpání byly řešeny na minulém jednání 

zastupitelstva a záležitost byla vyřešena rozpočtovým opatřením č. 2/2015 

-  Nejmenší procentuální čerpání máme v paragrafu č. 3639 – „komunální služby 

a územní rozvoj“. Důvodem je zdržení rekonstrukce Kulturního domu z důvodu 

protahování vyklizení objektu ze strany nájemce. Takže z celkově naplánovaných více 

než 12 milionů bylo zatím vyčerpáno pouze něco přes 3 miliony – což představuje 

25,46%. Náklady na rekonstrukci Kulturního domu se samozřejmě přesouvají do 
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příštího roku, což budeme schvalovat v rozpočtu na rok 2016. Hlavně díky tomuto 

paragrafu máme tedy ke konci listopadu vyčerpány náklady pouze na necelých 70%. 

Pokud bychom nebrali v úvahu tento paragraf, je čerpání nákladů opět velmi 

vyvážené a podařilo se nám držet naplánovaných sum v jednotlivých nákladových 

paragrafech.   

 

 

Usnesení č. 8/4 : 

Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje: 

1.1.  Materiál „Zpráva FV o průběžném plnění rozpočtu pro rok 2015 se stavem k 30. 11. 

  2015“.  

 

Rozprava: 

- Ing. S.Němec a Ing. Z. Růžička - informovali o změně daňových příjmů od roku 2017. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8/5    Rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2019 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce  

 

   

  Rozpočet je koncipován jako vždy tak, že běžné výdaje by měly být hrazeny z běžných 

příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely vytvořila v minulém období. 

  Co se týče provozní části rozpočtu, vychází z letošní skutečnosti a opatrného odhadu 

zejména daňových příjmů na rok 2015. I přes pozitivní důsledky změny zákona 

o rozpočtovém určení daní v prospěch menších obcí, pravděpodobný nárůst počtu obyvatel 

i mírně se zlepšující celkovou ekonomickou situaci počítá rozpočet pouze s velmi mírným 

nárůstem daňových příjmů oproti předchozímu období.  

  U nedaňových příjmů jsou hlavními položkami příjmy z pronájmu pozemků a bytových 

i nebytových prostor a úroky z uložených finančních prostředků u J&T. U poslední zmíněné 

položky došlo oproti minulým letům k výraznému poklesu v jednak v důsledku menší uložené 

částku (25 mil. Kč) a jednak v důsledku všeobecného poklesu úrokových sazeb. Pro rok 2016 

se tedy s příjmy z tohoto zdroje počítá ve výši 460 tisíc, což je o téměř milión korun méně, 

než oproti letošnímu roku. Nižší jsou i příjmy z pronájmů nebytových prostor, a to zejména 

v důsledku průtahů s rekonstrukcí kulturního domu vinou předešlého nájemce. V následujícím 

roce by příjem za pronájem rekonstruovaného kulturního domu měl opět činit významnou 

položku rozpočtu. 

  Celkem návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá příjmy ve výši 13.465 tis. Kč.    

  Provozní výdaje jsou koncipovány podle skutečnosti r. 2015 a ve většině parametrů jsou 

navrženy v obdobné výši. Pokud ovšem chceme zachovat vysoký standard údržby obce, 

činnosti obecního úřadu a jím poskytovaných služeb občanům stejně jako úroveň kulturního, 

sportovního a společenského života, je třeba provést některé dílčí změny ve struktuře 

provozních výdajů. 

  Všechny kapitoly rozpočtu roku 2015 byly posouzeny z hlediska jejich důležitosti 

i reálného čerpání.  
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  K největší změně tak dochází u paragrafu 3722 „sběr a odvoz komunálních odpadů“, 

kde se navyšuje částka na 1.300 tis. Kč. Navýšení je způsobeno jak nárůstem počtu obyvatel, 

tak i vyšší frekvencí odvozu tříděného opadu, přičemž tuto situaci již muselo řešit rozpočtové 

opatření v roce 2015.  

  U ostatních položek, ve kterých se mění navrhované částky, jde vesměs o změny 

směrem k nižším výdajům. Týká se to především neinvestičního příspěvku mateřské škole, 

který se v par. 3111 snižuje z částky 900 tis. Kč v roce 2015 na částku 500 tis. Tato částka je 

pro provoz MŠ zcela dostačující, protože příspěvky z minulých let umožnily pořízení 

veškerého potřebného vybavení, takže například v roce 2015 nebude celá rozpočtovaná částka 

ani vyčerpána a snížení bylo provedeno po konzultaci s ředitelkou MŠ.  

  Ke změně struktury výdajů dochází i v kapitole 3419, kde je navrhováno snížení 

investičního příspěvku TJ Slavia na sumu 350 tis. Kč (v r. 2015 450 tis. Kč), ale s částkou 

200 tis. Kč tento paragraf počítá v investiční části rozpočtu na vybudování zařízení na umělé 

zasněžování svahu v Rodinném parku Amerika. Po mnohamilionových investicích do sportu 

v obci v minulých letech se jedná o drobnou investici pro sportovní vyžití zejména malých 

dětí.  

  Snížení je navrženo i v paragrafu 3319, a to z částky 800 tis. Kč na 700 tis., přičemž 

tento návrh vychází ze skutečného čerpání v roce 2015. Celková částka byla rozdělena po 

400 tisících na činnost kulturní komise a aktivity Kulturního centrum Radonice (KCR), které 

zpětně vybralo na vstupném a pronájmech k 31. 10. 2015 částku 141 tis. Kč, do konce roku to 

bude cca 170 tis. V roce 2016 by tedy na činnost kulturní komise mělo jít 300 tis. Kč a na 

provoz KCR 400 tis. toto rozdělení se jeví jako racionální a smysluplné, protože částka plně 

pokryje jak činnost kulturní komise, tak umožní KCR vytvořit atraktivní program a tím i vyšší 

příjmy ze vstupného a pronájmů (počítá se s částkou 180 tis.).  

  U rozpočtu na obecní policii jsou výdaje navrženy ve stejné výši, jako tomu bylo 

v předchozích letech, zatímco u příjmů jsou kalkulovány vyšší částky za platby obcí 

z veřejnoprávních smluv. Jedná se zejména o navýšení v důsledku přistoupení obce 

Podolanka, takže celková částka od obcí je plánována ve výši 900 tis., zatímco v r. 2015 to 

bylo 560 tis. Naproti tomu částka za uložené pokuty je kalkulována pouze na úrovni 100 tis. 

Kč. 

  Ostatní změny v návrhu provozní části rozpočtu jsou nevýznamné a odrážejí běžné 

hospodaření obce. 

  V investiční části rozpočtu je vyčleněna potřebná částka na rekonstrukci kulturního 

domu, a to ve výši 15 mil. Kč. Na výběr zhotovitele stavebních prací již proběhla veřejná 

soutěž, takže jejich cena je již známa a bude činit 11.434 tis. Kč. Zbývajících cca 3,5 mil Kč 

je počítáno na vybavení interiérů a jako rezerva na eventuální nutné vícepráce. 

  Další položky v investiční části rozpočtu jsou menšího rozsahu. Největší z nich je 

částka 1,5 mil Kč na rekonstrukci oplocení areálu obecního úřadu a mateřské školy, které je 

prakticky v havarijním stavu. Dále rozpočet počítá s vybudováním přechodu pro chodce na 

ulici Vinořská (150 tis. Kč) a s instalací automatického zavlažovacího zařízení u Obecního 

domu (200 tis. Kč). Částka 200 tis. na pořízení zasněžovacího zařízení již byla zmíněna výše, 

poslední položkou je tak 200 tis Kč na kamerový systém v obci, jehož instalaci zastupitelstvo 

již schválilo, ale k úhradě faktur dojde až v roce 2016. 

  Při uskutečnění všech investičních akcí, pro které jsou v návrhu rozpočtu 

vyčleněny příslušné prostředky, bude na konci roku 2016 na účtech obce zůstatek cca 

24,5 mil. Kč.  

  Zároveň s rozpočtem je předkládán ke schválení také Rozpočtový výhled na období 

2017 -2019, který v sobě zahrnuje zejména běžný provoz obce a počítá pouze s drobnými 

investicemi v objemu cca 1,1 – 2 mil. Kč ročně.  
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  Návrh rozpočtu i rozpočtového výhledu byl řádně vyvěšen na úřední desce v období od 

25. 11. 2015 do 10. 12. 2015. 

  Z rozpočtu i rozpočtového výhledu je zřejmé, že celková finanční situace obci 

umožňuje, aby se při rozumném hospodaření se svými prostředky dál úspěšně rozvíjela. 

Navrhuji tedy rozpočet i rozpočtový výhled schválit tak, jak byly předloženy.  

 

    

Usnesení č. 8/5 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.    Schvaluje: 

1.1. Rozpočet obce na rok 2016 ve znění uvedeném v příloze č. 1.  

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, schodek ve výši 17.025 tis. Kč je kryt 

z vlastních prostředků obce. 

1.2. Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 ve znění uvedeném v příloze č. 2.  

Rozprava: bez připomínek. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8/6   Obecně závazná vyhláška č.5/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.3/2009 

  - 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. 

Zrušení této OZV bylo již přijato na jednání zastupitelstva 22. 10. 2015 pod bodem 7/7. Nyní 

nám do splnění zákona zbývá pouze přijetí obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV 

č. 3/2009.  

 

 

Usnesení č. 8/6 : 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje: 

1.1.  Obecně závaznou vyhlášku Obce Radonice č. 5/2015 o zrušení obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2009 ve znění uvedeném v příloze č. 1.  

 

Rozprava:   bez připomínek.  

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/7   Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

  - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru    

 

  Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 4/10 ze dne 15. 4. 2015 vyhlášení 

Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce. Celkem se do Motivačního programu 

přihlásili 4 žadatelé. Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 25. 6. 2015 schválilo 

zařazení všech 4 žadatelů do Motivačního programu. K jednotlivým žadatelům: 

 

Ad 1) Eliška Smíšková, Kozákova 46 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5. 11. 2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 2) René Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5. 11. 2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 3) Mária Málková, Jaroslav Málek, Na Vyhlídce 190 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5. 11. 2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 4) Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5. 11. 2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

 

Usnesení č. 8/7 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.  Bere na vědomí 

1.1. Zápisy z 2. jednání stavební komise ze dne 26. 5. 2015 (příloha č. 1), jehož součástí je 

schválení zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení 

vzhledu obce a zápis z 3. jednání stavební komise ze dne 5. 11. 2015 (příloha č. 2), 

jehož součástí je i provedení fyzické kontroly objektů dále uvedených žadatelů o 

vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce. 

1.2. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10. 12. 2015 (příloha č. 3), jehož součástí 

je stanovisko Finančního výboru k žádostem o vyplacení příspěvku z Motivačního 

programu ke zlepšení vzhledu obce dále uvedených žadatelů.   
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2.  Schvaluje 

2.1. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení 

          stavu vnějšího pláště objektu takto: 

Eliška Smíšková, Kozákova 46 – 20.000,- Kč. 

René Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43 – 20.000,- Kč 

Mária Málková, Jaroslav Málek, Na Vyhlídce 190 – 20.000,- Kč 

Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23 – 20.000,- Kč. 

 

3. Ukládá 

Starostovi obce a místostarostovi obce 

3.1. Uzavřít s výše jmenovanými žadateli uvedenými v čl. 2.1. Smlouvu o poskytnutí 

dotace. 

Obecnímu úřadu 

3.2. Zajistit vyplacení příspěvku na zlepšení stavu vnějšího pláště objektu žadatelům 

uvedeným v čl. 2.1. 

       Termín: do 31. 12. 2015 

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8/8    Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii 

   na území Městysu Nehvizdy 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce  

 

  Na Radu obce se obrátilo vedení Městysu Nehvizdy se žádostí o uzavření smlouvy 

k zajištění služeb Obecní policie Radonice na území jejich obce. Podle požadavku Nehvizd by 

pro výkon služby na jejich území byl vyčleněn jeden konkrétní strážník, který by sloužil 

pouze tam, a to bez naší povinnosti jakkoliv ho v jeho přítomnosti nahrazovat. Naopak po 

splnění základní pracovní doby by mohl tento strážník sloužit i mimo Nehvizdy, například při 

zastupování strážníků při nemoci nebo dovolené. Nehvizdy se v předložené smlouvě zavazují 

poskytnout na vlastní náklady určenému strážníkovi kompletní technické zázemí pro výkon 

služby, tj. služebnu a služební auto a zároveň nám budou hradit veškeré přímé náklady na 

toho strážníka, tj. mzdu včetně odvodů a daní, náklady na výstroj a výzbroj, školení 

a podobně. 

  S činností OP Radonice na území Nehvizd budou samozřejmě spojeny i určité režijní 

náklady například na odborné a metodické vedení strážníka a jeho kontrolu, zpracování jeho 

mzdové agendy a podobně. Tyto náklady budou Nehvizdy hradit paušální částkou ve výši 

15.000 Kč měsíčně. 

  Vzhledem k tomu, že činnost jednoho vyčleněného strážníka na území Městysu 

Nehvizdy nezpůsobí žádné omezení výkonu služby OP na území Radonic ani ostatních obcí, 

kde naše OP již působí, ale naopak zlepší zastupitelnost strážníků a rovněž vzhledem k tomu, 

že tato služba bude mít i drobný pozitivní ekonomický přínos, navrhuji schválit smlouvu 

v předloženém znění.  

Zastupitelstvo Městyse Nehvizdy smlouvu schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2015. 
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Usnesení č. 8/8 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.    Schvaluje: 

1.1.  Veřejnoprávní smlouvu k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii na 

 území Městysu Nehvizdy ve znění uvedeném v příloze č.1  

 

Rozprava: bez připomínek. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

- p. J. Stypola – informoval, že dnes byl u obecního úřadu instalován kontejner na zpětný 

 odběr baterií a drobného elektroodpadu. 

- Ing. S. Němec – doplnil zprávu o činnosti rady, že firma Matyska provedla přesazení 

 stromů na parc. č. 188,  dosadbu uschlých stromů na Červené skále a Americe a informoval 

 o nutnosti pokácení topolů v lokalitě Amerika, které se nachází na katastru obce Jenštejn. 

- p. V. Myslivec – dotázal se velitele obecní policie na bližší informace k paintballové hře na 

 katastru obce. 

- Ing. S. Němec – uložil veliteli strážníků do konce ledna 2016 zpracovat návrh příslušné

 vyhlášky a předložit jej cestou místostarosty obce do rady. 

- p. M. Moudrý – upozornil na propadlou zámkovou dlažbu v ulici Ligasova a potřebu 

 prostříhat břízu u autobusové zastávky, kde se již nedá projít po chodníku. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.35 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

   

Miroslav Moudrý             ………………………………… 

 

 

 

Michal Matoušek             ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

…………………………………                                 …………………………………… 

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce   
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                        příloha č. 1 k bodu 8/5 

 

Rozpočet obce Radonice na rok 2016 

    

Příjmy 

Paragraf Název položky  
Částka 
(tis.Kč) 

 0000 Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 11375 

  Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 2090 

      

  Příjmy celkem 13465 

      

Výdaje 

Paragraf     

2212 Místní komunikace 150 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 450 

3111 Předškolní zařízení 500 

3113 Základní školy 700 

3314 Činnosti knihovnické 50 

3316 Radonické listy 40 

3319 Ostatní záležitosti kultury 700 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 550 

3631 Veřejné osvětlení 500 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 16500 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1300 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 700 

5273 Krizové řízení 100 

5311 Obecní policie 2900 

5512 Požární ochrana 150 

6112 Zastupitelstvo obce 650 

6171 Činnost místní správy 4400 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 

      

      

  Výdaje celkem 30490 

        

Výsledek hospodaření: schodek krytý z vlastních zdrojů -17025 

 Předpokládaný stav financí k 31.12.2016 24530 

    

V Radonicích dne 17.12.2015    

  Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                                   starosta obce 
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                        příloha č. 2 k bodu 8/5 

                          

 

 

 

Rozpočtový výhled obce Radonice na roky 2017-2019 
(tis.Kč)    

Rok 2017 2018 2019 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 24 530 22 830 21 830 

Daňové příjmy 11 300 11500 11700 

Nedaňové příjmy 2 500 2500 2500 

Kapitálové příjmy 0 0 0 

Příjmy celkem 13 800 14 000 14 200 

        

Provozní výdaje 13 500 13700 14000 

Kapitálové výdaje 2 000 1300 1100 

Výdaje celkem 15 500 15 000 15 100 

        

        

        

        

Hotovost běžného roku -1 700 -1 000 -900 

Hotovost na konci roku 22 830 21 830 20 930 

    

    

V Radonicích dne 17.11.2015    

   

  Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                                   starosta obce 
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                        příloha č. 1 k bodu 8/6 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Radonice č. 5/2015 
o zrušení obecně závazné vyhlášky 

 
 
 Zastupitelstvo Obce Radonice schvaluje a vydává dne 17. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o obcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 3/2009 Obce Radonice : 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009 Obce Radonice ze 
dne 26. 11. 2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Obce 
Radonice.  
 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                                                           ……………………………………………… 
   Jan Stypola                 Ing. Stanislav Němec, MBA 
       místostarosta obce               starosta obce 
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                        příloha č. 1 k bodu 8/7 

 

 

Zápis z 2. jednání stavební komise 

Termín: 26.05.2015  

 

Místo konání: OÚ Radonice 

Přítomni: p. Chmel, p. Pfeffer, p. Černý, p. Klepal 

 

Program jednání: 

1. Projednání žádostí o příspěvek na zlepšení vnějšího pláště objektu. Stavební komise 

provedla kontrolu přihlášených objektů, pořídila fotodokumentaci současného stavu a 

vydává následující doporučení: 

a. RD Kozákova 46 – doporučuje zařazení do Motivačního programu. 

b. RD Pavlova 43 – doporučuje zařazení do Motivačního programu. 

c. RD Na Vyhlídce 190 – doporučuje zařazení do Motivačního programu. 

d. RD Ve Tvrzi 23 – doporučuje zařazení do Motivačního programu. 

2. Projednání došlých žádostí o vyplacení příspěvku na zlepšení vnějšího pláště objektu. 

Stavební komise provedla kontrolu přihlášených objektů, pořídila fotodokumentaci 

současného stavu a vydává následující doporučení: 

a. RD Příčná 169 – stavební komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši. 

b. RD Vobůrecká 136 – dřevěné podbití a štíty opraveny a natřeny, stavební 

komise doporučuje vyplacení příspěvku v plné výši. 

3. Stavební komise provedla prohlídku obce a seznámila se s průběhem stavebních akcí:  

a. Rekonstrukce antukového povrchu a oplocení tenisových kurtů – stavba byla 

řádně dokončena. 

b. Rozšíření bezdrátového rozhlasu – první etapa je dokončena, hlásiče jsou 

nastaveny, v další etapě budou doplněny ještě 4 nové hlásiče. 

c. Manipulační plochy nad Školou – práce řádně a v termínu dokončila 

společnost INPROS. 

d. Zateplení OÚ a MŠ a oprava oplocení – výběrové řízení bylo zrušeno 

z důvodu výše nabídkových cen, dokončuje se energetický audit objektu. 

e. Překážky a workout pro Skatepark Radonice – v průběhu června bude 

realizovat firma PARKPILOT. 

f. Přístavba garáže pro komunální techniku u OÚ – vyřizuje se stavební povolení. 

g. Rekonstrukce KD – projektovou dokumentaci zpracovává Ing. Moudrý, řeší se 

spor se společností Gastrad. 

4. Stavební komise konstatuje naprosto nevyhovující a diletantské provedení opěrné zdi 

do ulice U Hlásky na pozemku p.p.č. 200/10, kterou stavebník provedl v rozporu 

s projektovou dokumentací. O hrozícím zřícení byl již informován stavebník i 

Stavební úřad v Brandýse. 

 

 

 

 

V Radonicích dne 27.05.2015 

Zapsal: Chmel  

Rozdělovník: Chmel, Pfeffer, Černý, Klepal, Herman 

Na vědomí: Rada obce 
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                        příloha č. 2 k bodu 8/7 
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                        příloha č. 3 k bodu 8/7 

 

Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 10. 12. 2015 

 

Účast na jednání:  

Ing. Zdeněk Růžička – předseda FV 

Ing. Jiří Hošek – člen  FV 

Mgr. Martin Běloch – člen FV - omluven  

 

Finanční výbor zkontroloval a projednal veškerou dokumentaci k žádostem o vyplacení 

příspěvku v rámci Motivačního programu a zpracoval stanovisko k projednání žádostí na 

zastupitelstvu dne 17.12.2015. 

 

 

OBEC RADONICE 

 

Stanovisko Finančního výboru k žádostem o vyplacení příspěvku ke zlepšení vzhledu 

obce v rámci Motivačního programu 

 

Finanční výbor provedl na svém jednání dne 10. 12. 2015 kontrolu předložených žádostí o 

vyplacení příspěvku z hlediska jejich úplnosti, správnosti uvedených údajů. Dále provedl 

kontrolu, zda plánovaná výplata příspěvků souhlasí s finančním rozpočtem. 

 

K posouzení byly předloženy tyto žádosti: 

 

1. Eliška Smíšková, Kozákova 46 

2. Rané Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43 

3. Mária Málková, Jaroslav Málek, Na Vyhlídce 190 

4. Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23 

 

Stanovisko Finančního výboru: 

Ad 1) Eliška Smíšková, Kozákova 46 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5.11.2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 2) Rané Heřmanský, Iveta Heřmanská, Pavlova 43 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 



20 

 

(viz. zápis ze dne 5.11.2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 3) Mária Málková, Jaroslav Málek, Na Vyhlídce 190 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5.11.2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

Ad 4) Daniela Rusová, Jiří Rus, Ve Tvrzi 23 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební komisí 

(viz. zápis ze dne 5.11.2015) doporučuje Finanční výbor vyplatit příspěvek v plné výši – 

tedy 20 000,- Kč 

 

Za finanční výbor:  

 

 Ing. Zdeněk Růžička, předseda Finančního výboru   dne 11.12.2015 
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                        příloha č. 1 k bodu 8/8 

 

 

 V e ř e j n o p r á v n í       s m l o u v a 

k zajištění výkonu činností podle zákona o obecní 

policii 

podle  ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

 

I. Smluvní strany 

  

1. 

Obec Radonice 

zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Němcem, MBA 

Na Skále 185, 

250 73 Radonice, 

IČ 00 240 681                     

(dále jen „Obec Radonice“) 

 a  

Městys Nehvizdy 

zastoupený starostou Vladimírem Nekolným 

Pražská 255,  

250 81 Nehvizdy  

IČ: 00240524 

(dále jen „Městys Nehvizdy“)   

 

II. Předmět smlouvy  

  

1. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je výkon úkolů strážníka 

Obecní policie Radonice (dále ve smlouvě také jako „OP“), vyplývajících ze zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a dalších platných právních předpisů, 

a to na území Městyse Nehvizdy. Smlouva je uzavřena na základě usnesení č. 8/8 

Zastupitelstva Obce Radonice  ze dne 17. 12. 2015, které tvoří přílohu č.1 této 
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veřejnoprávní smlouvy a usnesení č. 7/14/2015 Zastupitelstva městyse Nehvizdy ze 

dne 11.12.2015, které tvoří přílohu č.2 této veřejnoprávní smlouvy. 

2. Obecní policie Radonice zřízená Obecně závaznou vyhláškou obce Radonice č.1/2009 

ze dne 25.6.2009, na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o přestupcích) bude na 

základě této smlouvy vykonávat úkoly stanovené touto veřejnoprávní smlouvou na 

území Městyse Nehvizdy. 

3. OP bude na území Městyse Nehvizdy vykonávat všechny úkoly stanovené zákonem o 

obecní policii nebo zvláštními zákony (zákon o přestupcích) prostřednictvím  

jednočlenné hlídky, tvořené zvlášť určeným a vyčleněným strážníkem Obecní policie  

Radonice (dále jen „určený strážník“), a to v rozsahu jeho plné pracovní doby.  

4. Pro plnění úkolů OP Radonice podle bodu II.3. bude určený strážník vyčleněn  

příkazem starosty obce Radonice, a to na základě písemného jmenovitého návrhu 

starosty Městyse Nehvizdy.  

5. Konkrétní činnost určeného strážníka na území Městyse Nehvizdy vycházejí zejména 

z potřeb Městyse Nehvizdy a podnětů starosty Městyse Nehvizdy nebo jím 

jmenovaného zástupce. 

6. V případě, že určený strážník není z jakýchkoliv důvodů ve výkonu služby, například 

z důvodu ukončení směny, nemoci, dovolené a podobně, není povinností Obce 

Radonice poskytovat za něj a jeho činnost jakoukoliv náhradu.  

7. Určený strážník může po splnění úkolů podle bodu II.3. po dohodě s velitelem OP 

Radonice v rámci zákonem stanovených přesčasových hodin vykonávat i pracovní 

úkoly mimo území Městyse Nehvizdy. 

8. Plnění úkolů nad rámec bodu II.3, například při hromadných společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí je možné po dohodě obou smluvních stran. 

V takovém případě  uhradí Městys Nehvizdy Obci Radonice náklady na takto 

poskytnutou službu podle bodu VII.5.  

9. Úkoly podle této smlouvy bude OP Radonice vykonávat počínaje prvním dnem 

měsíce následujícího poté, kdy bude veřejnoprávní smlouva uzavřena (§66c odst. 2  

zák.č.128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a nabude právní moci.  

  

III. Rozsah úkolů 

1. Obecní policie Radonice bude na území Městyse Nehvizdy projednávat v blokovém        

řízení přestupky v případech, kdy je k řešení těchto přestupků věcně a místně příslušný 

Městys Nehvizdy, a to v rozsahu své zákonné působnosti, přičemž se zaměří zejména 

na:   

a) přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30  

    zákona o přestupcích  

b)      nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci, vjezd do míst, kde 

je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, 

pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům provozu na pozemních 

komunikacích. 

c)      přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rozsahu své zákonné 

působnosti  
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2.      Obecní policie Radonice bude na území Městyse Nehvizdy dále projednávat v blokovém 

řízení přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a jež jsou vymezené 

v ustanovení § 86 písm. d) zákona o přestupcích.  Rozsah projednávaných přestupků se 

však omezuje pouze na řešení přestupků proti veřejnému pořádku podle § 47 příp. § 48 

zák. o přest., přestupků proti občanskému soužití podle ust. § 49 zák. o přest., přestupků 

proti majetku podle § 50 zák. o přest. a přestupků proti pořádku v územní samosprávě 

podle § 46 odst. 2 zák. o přest. spáchaných výlučně porušením povinností stanovených 

v obecně závazných vyhláškách Městyse Nehvizdy účinných v době trvání této smlouvy, 

které upravují pořádek na veřejně přístupných místech na správním území Městyse 

Nehvizdy ochranu veřejného pořádku, života a zdraví při  držení a chovu psů. 

3.      Pokuty vybrané strážníky Obecní policie Radonice za přestupky uvedené v bodu III.2 této 

smlouvy v rámci prováděného blokového řízení na území Městyse Nehvizdy jsou  

příjmem Obce Radonice. Vyúčtování uložených a vybraných pokut bude přílohou a 

součástí měsíční faktury za poskytnuté služby. 

 

IV. Dokumentace    

1. Obecní policie Radonice bude o výkonu služby na území Městyse Nehvizdy vést 

náležitou dokumentaci, ze které bude zejména zřejmá doba přítomnosti hlídky na 

území Městyse Nehvizdy, prováděná činnost, projednávané přestupky a uložené 

pokuty. 

2. Kopie dokumentace dle bodu IV.1 je přílohou k fakturaci podle čl. VIII. této smlouvy, 

originál je uložen u velitele Obecní policie Radonice. 

3. Starosta Městyse Nehvizdy nebo jím pověřený zástupce má právo do dokumentace dle 

bodu IV.1 nahlédnout a učinit písemnou poznámku k výkonu služby kdykoliv během 

výkonu služby OP na území Městyse Nehvizdy. 

4. Městys Nehvizdy se zavazuje vydat strážníkům Obecní policie Radonice písemné 

zmocnění, kterým jsou strážníci povinni prokazovat své oprávnění k řešení přestupků 

v blokovém řízení na území obce Nehvizdy. Písemné zmocnění bude obsahovat: 

a)      jméno a příjmení strážníka 

b)      jeho identifikační číslo 

c)      údaj o tom, že tento strážník je zaměstnancem Obce Radonice zařazeným do 

Obecní policie Radonice oprávněným vykonávat dle § 86 písm. d) zákona o 

přestupcích a § 10 až 23 zákona o obecní policii hlídkovou činnost podle této 

smlouvy na území Městyse Nehvizdy. 

d)      podpis starosty Městyse Nehvizdy a kulaté razítko  
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V. Náhrada škody 

  

1. Bude-li strážníkovi Obecní policie Radonice nebo Obci Radonice způsobena při výkonu 

činnosti na území Městyse Nehvizdy sjednané touto smlouvou škoda (ze strany Městyse 

Nehvizdy či ze strany třetích osob), zavazuje se Městys Nehvizdy uhradit způsobenou škodu 

Obci Radonice v plné výši na její bankovní účet, a to ve lhůtě 30 dnů od výzvy učiněné Obcí 

Radonice. 

  

2. V případě, že při výkonu činnosti sjednané v článku II. této smlouvy bude způsobena 

strážníkem Obecní policie Radonice škoda Městysu Nehvizdy, uhradí způsobenou škodu 

Obec Radonice Městysu Nehvizdy v plné výši ve lhůtě 30 dnů od výzvy učiněné Městysem 

Nehvizdy. 

3. V případě, že při výkonu činnosti sjednané v článku II. této smlouvy bude způsobena 

určeným strážníkem Obecní policie Radonice škoda třetím osobám, uhradí způsobenou škodu 

Městys Nehvizdy. Obec Radonice a Městys Nehvizdy neodpovídají za škodu způsobenou 

osobě, na základě jejíhož protiprávního jednání ke škodě došlo. 

  

4. V případě, kdy za účelem zjištění výše způsobené škody bude ze strany Obce Radonice 

nebo Městyse Nehvizdy požadováno zpracování znaleckého posudku, ponesou náklady 

spojené s jeho zpracováním Obec Radonice a Městys Nehvizdy, a to každá ze smluvních stran 

ve výši jedné poloviny vynaložených nákladů. 

  

  

VI. Postup při řešení přestupků mimo rámec blokového řízení 

  

1. V případě, kdy pokuta uložená v blokovém řízení na základě bloku na pokutu na místě 

nezaplacenou nebude uhrazena v určité lhůtě, zajistí její následné vymáhání Obec Radonice.  

2. V případech, kdy pachatel přestupku spáchaného na území Městyse Nehvizdy nebude 

souhlasit s vyřešením přestupku v blokovém řízení, předá Obecní policie Radonice veškeré 

získané podklady vztahující se k přestupku Městysu Nehvizdy k projednání v jeho 

přestupkové komisi nebo v přestupkové komisi obce, s níž má Městys Nehvizdy uzavřenu 

veřejnoprávní smlouvu k projednávání přestupků.  
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VII. Technické zabezpečení výkonu služby 

1. K zajištění podmínek pro plnění úkolů Obecní policie Radonice na území Městyse 

Nehvizdy podle této smlouvy se Městys Nehvizdy zavazuje: 

a) Vyčlenit v budově Úřadu Městyse Nehvizdy na adrese Pražská 255, 250 81 

Nehvizdy, samostatnou uzamykatelnou místnost s přiměřeným vybavením 

(dále jen „služebna“), která bude určena výlučně k zabezpečení činnosti 

Obecní policie Radonice na území Městyse Nehvizdy podle této smlouvy.  

Veškeré náklady spojené s užíváním a provozem služebny hradí Městys 

Nehvizdy. 

b) Pořídit na svůj náklad osobní automobil, který bude určen výlučně k užívání 

určeným strážníkem OP Radonice k plnění úkolů dle této smlouvy. Vlastníkem 

tohoto automobilu bude Městys Nehvizdy, na jehož vrub jdou také veškeré 

náklady na jeho provoz a údržbu.   

 

VIII. Úhrada nákladů 

  

1. Náklady spojené s výkonem služby Obecní policie Radonice na území Městyse 

Nehvizdy dle této smlouvy nese Obec Radonice. 

2. Výše nákladů spojených s výkonem služby Obecní policie Radonice na území 

Městyse Nehvizdy podle této smlouvy je tvořena: 

a)mzdovými náklady na činnost určeného strážníka podle bodu II. 3. této 

smlouvy, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně ze 

mzdy, 

b) náklady na výstroj a výzbroj určeného strážníka, 

c)náklady na školení určeného strážníka 

d) režijní náklady na spojené s plněním úkolů OP Radonice podle této 

smlouvy (metodické a odborné vedení určeného strážníka, kontrola a 

hodnocení jeho činnosti, přestupková, mzdová a účetní agenda, apod.). 

Režijní náklady dle tohoto odstavce se stanovují dohodu smluvních 

stran na částku 15.000,-Kč měsíčně.  

 

3. Celková výše nákladů hrazených Městysem Nehvizdy Obci Radonice se stanovuje 

jako součet položek uvedených v bodech VIII. 2 a) – d) snížená o částku rovnající se 

výši pokut uložených a vybraných na území Městyse Nehvizdy. 

4. Úhrada nákladů podle předešlých bodů bude prováděna bankovním převodem na účet 

obce Radonice, a to na základě měsíčního vyúčtování – faktury, vystavené vždy po 

skončení daného měsíce do 10. dne měsíce následujícího se splatností 10 dnů do 

doručení Městysu Nehvizdy. Nedílnou součástí faktury bude dokumentace o výkonu 

služby dle bodu IV.1.této smlouvy. 
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5. Při výkonu služby Obecní policie Radonice na území Městysu Nehvizdy podle bodu 

II.8. této smlouvy, tj. nad rámec základní činnosti určeného strážníka, uhradí Městys 

Nehvizdy Obci Radonice náklady ve výši 350 Kč za hodinu výkonu služby každého 

jednoho strážníka OP. 

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že s těmito částkami i jejich kalkulacemi 

souhlasí a plně je akceptují. 

  

IX. Trvání smlouvy 

  

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od dne, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci, nejdříve však 

1.3.2016. 

  

X. Zánik smlouvy 

  

1. Platnost této smlouvy mohou smluvní strany ukončit na základě vzájemné dohody 

odsouhlasené Krajským úřadem Středočeského kraje.  

2. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po dni, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým bude 

odsouhlasen zánik této smlouvy výpovědí, nabude právní moci. 

 

IX. Společná a závěrečná ustanovení 

  

1. Smluvní strany se zavazují zveřejnit tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím 

uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů. 

2. Po dobu trvání smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů 

informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu. Současně se smlouva zveřejní ve 

Věstníku právních předpisů kraje. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s právními účinky originálu, 

přičemž Obec Radonice obdrží po dvou vyhotoveních, Městys Nehvizdy jedno vyhotovení. 

Čtvrté vyhotovení zašle Obec Radonice společně s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy Krajskému úřadu Středočeského kraje. 
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4. Osobami oprávněnými jednat za smluvní strany při realizaci této smlouvy jsou za obě 

smluvní strany starostové obcí.   

  

5. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna  po předchozím projednání a souhlasu 

obou smluvních stran.  

  

V Radonicích dne                                                             V Nehvizdech dne 

      ………………………………….                             …………………………………… 

         Ing. Stanislav Němec, MBA                 Vladimír Nekolný 

          starosta obce  Radonice                                                      starosta Městysu Nehvizdy 

  

  

 

 

 

 

 

 


