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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 17. 3. 2016 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 13 členů  

Omluveni  :  Šárka Nedvídková 

Předsedající :  Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :   Radek Baťcha, Václav Myslivec 

Zapisovatel  :   Lenka Balounová 

 

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: 

 

9/1   Zpráva kontrolního výboru 

9/2   Zpráva o činnosti Rady    

9/3   Zpráva o činnosti Obecní policie 

9/4   Změna strážníka pověřeného vedením obecní policie 

9/5   Zpráva finančního výboru 

9/6   Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 

9/7   Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

9/8   Záměr zřízení základní školy 

  

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Rozprava: 

Ing. Němec: 

Návrh na doplnění programu o bod 9/9 - Změna územního plánu č. 5 

(19,10 hodin přišel Martin Běloch) 

 

Michal Matoušek: 

Návrh na stažení bodu 9/8 - Záměr zřízení základní školy z programu  
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Hlasování pro stažení bodu č. 9/8 z programu jednání: 

Pro: Michal Matoušek, Martin Běloch   Proti: 0  Zdržel se: 0     

 

 

Hlasování pro schválení pořadu jednání + doplnění bodu č. 9/9 : 

Pro :        13                   Proti :      0         Zdržel se :   Martin Běloch  

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

9/1   Zpráva kontrolního výboru 

  – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

 

Dne 14.3.2016 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor: p. M.Moudrý 

                                                   p.M.Matoušek    

                         Omluvena  :     p.Š.Nedvídková        

 Přítomni za OÚ Radonice :  p. V.Bábíčková 

 

8/7    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

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.   

 

1. Schvaluje 

1.1. 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. 

 

Ukládá: 

Starostovi obce a místostarostovi obce 

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

dotace. 

Bylo splněno. Smlouvy byly uzavřeny 18.12.2015 
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Obecnímu úřadu 

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

uvedeným v čl. 2.1. 

       Termín: do 31. 12. 2015 

      Bylo splněno. Příspěvky byly vyplaceny 21.12.2015 

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

údaje a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím 

 

Rozprava: žádné připomínky 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        14                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

9/2   Zpráva o činnosti rady 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

Starosta obce podal informace o tom, čím se Rada od posledního zasedání Zastupitelstva obce 

zabývala: 

- rekonstrukce Kulturního domu  

- zimní údržba komunikací  

- čištění kanalizace  

- instalace kamerového systému v obci  

- parkovací stání v ul. Příčná  

- oprava oplocení areálu Obecního úřadu a Mateřské školy 

- zahájení služebny Obecní policie v Nehvizdech  

- řešení situace přijímání dětí do Základní školy v Satalicích  

- kulturní život v obci 

- odstoupení Ing. Petra Chmela: 

Starosta vyjádřil velké poděkování Ing. Chmelovi za jeho dosavadní práci v obci a podal 

návrh na usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo obce: 

1. Vyslovuje poděkování Ing. Petru Chmelovi a přeje mu hodně úspěchů do další práce 

 

 

Rozprava:  bez připomínek 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

Zastupitelstvo obce vyslovuje: 

Poděkování Ing. Petru Chemlovi a přeje mu hodně úspěchů do další práce. 

 

Hlasování : 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 
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9/3 Zpráva o činnosti obecní policie  

  - předkladatel Vladimír Gecko, velitel obecní policie    

       

 

Zpráva o činnosti OP na k.ú. Radonic a obcí VP smlouvy za prosinec 2015, leden, únor a 

březen 2016 pro zastupitelstvo obce Radonice 

 

      V průběhu uvedeného období vykonávala Obecní policie Radonice  prevenci proti 

kriminalitě, výjezdy na signál PCO  a dohled nad dopravou standardní formou jedno či 

dvoučlenných hlídek.   

Hlídka provedla následující zákroky a opatření: 

Dne 3. 12. 2015 v 00:34 hod. bylo přijato telefonické oznámení od obyvatele obce 

Podolanka, že v ulici Hlavní v obci Podolanka se pohybuje podezřelá osoba, které chodí v 

okolí jeho domu a obhlíží blízkou „maringotku“.   Hlídka OP Radonice  se na místo dostavila 

v 0:42 hod. a nalezla zde  muže zanedbaného zevnějšku ( bezdomovce), který na dotaz hlídky 

o jeho podezřelém chování odpověděl, že hledá místo k přespání, protože byl družkou 

vyhozen z místa jeho dočasného bydliště. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti, ale 

jelikož u sebe žádný doklad neměl, byl po poskytnutí nezbytné součinnosti  provedenou 

lustrací v evidenci osob u DS OO PČR Brandýs nad Labem zjištěn jako XY. Provedená 

lustrace v evidenci osob byla negativní.  K žádnému protiprávnímu jednání zde nedošlo, proto 

hlídka výše jmenovaného důrazně vyzvala k opuštění tohoto místa a doprovodila ho 

k zastávce autobusu, kde také setrvala do jeho odjezdu nočním spojem směrem do obce 

Vinoř. 

Dne 03. 12. 2015 v době od 09:30 hod do 10:15 hod provedla hlídka OP uzávěru ulice 

Vinořská v Radonicích z důvodu opravy veřejného osvětlení a po celou dobu na místě 

usměrňovala provoz. 

Dne 3. 12. 2015 v 17:06 hod přijala hlídka OP oznámení od občana Svémyslic, že u jeho 

zahradní branky již cca 10hodin leží živý srnec a všechny, oznamovatelem oslovené, 

odchytové služby odmítají zakročit. Informace byla předána majiteli Zookoutku Radonice a 

tento se ujal vyřešení problému. 

Dne 9. prosince 2015 ve 21:01 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od 

občana Radonic, že v Radonicích, v ulici Na Vyhlídce volně pobíhá hnědobílý pes bez 

obojku. Hlídka se ihned dostavila na místo a místní znalostí v obci zjistila, že se jedná o psa 

z ulice Vinořská.  V 21:20 hod. byl pes za použití služebního obojku a vodítka doveden na 

výše uvedenou adresu a následně předán majitelce s poučením, aby psa lépe zabezpečila před 

útěkem. 

Dne 10.12.2015 v 08:25hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od popelářů, že nemohou 

projet ulicí Příčná v Radonicích kvůli nevhodně parkujícímu osobnímu vozidlu. V 08:27hod 

hlídka OP na místě zjistila, že v ulici Příčná stojí na vozovce Škoda Octavia. Majitelka na 

výzvu OP ihned vozidlo přeparkovala. Věc vyřešena domluvou. Oznamovatel byl vyrozuměn. 

Dne 10.12.2015 v 08:58hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení odobčanky Podolánky, že 

při venčení psa u křížku (v k.ú. obce Podolánka) tam našla zaparkované osobní vozidlo se 

zamlženými skly a při přiblížení se k vozidlu začala osádka vozu na oznamovatelku troubit. 

Oznamovatelka žádala, aby vozidlo a osoby v něm byly hlídkou OP neprodleně 

zkontrolovány. Po příjezdu na místo hlídka OP zjistila, že se zde již žádné vozidlo nenachází. 

Oznamovatelka byla vyrozuměna. 

Dne 10.12.2015 v 09:15hod. zjistila hlídka OP Radonice, že na semaforu (v místě stavebních 

úprav komunikace Vinořská v Jenštejně ve směru z obce) nefunguje oranžové a zelené světlo 

v důsledku čehož dochází k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Hlídka vyzvala dělníky 

na stavbě ke sjednání nápravy věci. 
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Dne 10.12.2015 v 09:25hod. zjistila hlídka OP Radonice, že horní hraně vrat pozemku domu  

v Podolánce  sedí kachna domácí a hrozí, že opustí pozemek a majitelce vznikne škoda.  

Hlídka  majitelku domu paní XY neprodleně upozornila na situaci. 

Dne 11.12. 2015 v 9:40 hod. bylo přijato anonymní telefonické oznámení od obyvatele obce 

Radonice, že ulicí Na Vartě v obci Radonice zákazem vjezdu nákladních automobilů projelo 

nákladní vozidlo na stavbu v ulici Na Svahu. Hlídka Obecní policie Radonice  na místě v 9:45 

hod. zjistila, že na stavbě v ulici Na Svahu probíhají stavební práce. Stála zde tři nákladní 

vozidla, dvě z  nich byl mix a pumpa. Stavbyvedoucí firmy ORIGIS spol. s r.o. a řidiči 

nákladních vozidel byli vyzváni k respektování dopravního značení a byli poučeni, že mají 

používat jinou příjezdovou cestu.  

Dne 12.12. 2015 v 03:55 hod prováděla hlídka Obecní policie Radonice hlídkovou činnost 

v obci Radonice. Během této činnosti byl v ulici Prchalova zjištěn nezabezpečený plastový 

odpad od zateplovacího polystyrenového systému, který byl volně unášen větrem. Hlídka 

odpad zlikvidovala vlastními prostředky (odvozem do kontejneru na tříděný odpad). 

Dne 12. prosince 2015, v 8:10 hod. zjistila hlídka OP, že na silnici č. 0114, v katastru obce 

Jenštejn - část Dehtáry,  cca  200 metrů    za obcí,  směrem k obci  Svémyslice,  leží v obou 

příkopech   v součtu 12  kusů  opotřebovaných  pneumatik  z osobních automobilů. Byla 

provedena fotodokumentace a spolu s úředním záznamem předána  OÚ Jenštejn k dalšímu 

opatření. 

Dne 12.prosince.2015 v 8:30 hod. nalezla hlídka OP Radonice v  silničních příkopech po 

obou stranách  silnice č. 0114 na úseku 100 metrů  v katastru obce Jenštejn – Dehtáry  

odhozené  3  igelitové pytle  plné směsného  odpadu. Hlídka provedla fotodokumentaci a 

černou skládku zlikvidovala vlastními prostředky (naloženo a odvezeno strážníky do 

kontejneru na směsný odpad v katastru dtto obce) 

Dne 12.prosince 2015 v 8:40 hod. nalezla hlídka OP Radonice u silnice č. 0103, směrem 

k obci Zápy, v křížení s polní cestou vpravo, na hranici  katastru obce Svémyslice, odhozené 

tři velké igelitové pytle  plné směsného  odpadu. Hlídka provedla fotodokumentaci a  

počínající skládku  oznámila úředním záznamem  OÚ obce Svémyslice k dalšímu opatření. 

Dne 13.12.2015 v 10:50hod. zjistila hlídka OP Radonice odpad v silničním příkopu ulice 

Počernická ( vpravo ve směru na Radonice). Jednalo se o 2 pytle potravin podléhajících 

zkáze. Hlídka odhozený odpad odklidila vlastními prostředky. 

Dne 13.12.2015 v době od 13:15hod do 13:55hod. hlídka OP Radonice usměrňovala provoz 

a dohlížela na BESIP při úklidu pozemní komunikace (siln. Radonice – Horní Počernice – 

Satalice) po řepné kampani. 

Dne 17.12.2015 v  13:50 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 v ul. Vinořská, Radonice.  Hlídka  psa odchytla a za použití služebního 

obojku a vodítka umístila zpět na pozemek   majitelky, kterou se hlídce nepodařilo 

vyrozumět. 

Dne 20.12. 2015 v době od 16:45 hod. do 18:15 hod. zajišťovala službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice klidný a bezpečný průběh Vánočního zpívání a koledování 

v Rodinném parku Amerika v obci Radonice.  

Dne 21.12. 2015 v 22:45 hod přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od občana 

z ulice Hradební  v části obce Nový Jenštejn, že v době od dne 20.12.2015 do dne 21.12.2015 

mu byl neznámým pachatelem odcizen vánoční stromek, který byl umístěn na zahradě u  

domu. Oznamovatel uvedl, že se v současné době nachází mimo místo trvalého bydliště a věc 

oznamuje OP Radonice k provedení vlastního opatření, neboť nežádá zjištění pachatele. 

Odcizený stromeček byl vysoký 1 m a ozdoben svěly, přičemž přívodní elektrická šňůra 

zůstala na místě. Hlídka OP Radonice reagovala na oznámení občana zvýšeným dohledem 

v místě a provedením místního šetřením. 
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     Dne 01.01. 2016 v 10:45 hod. zjistila hlídka OP na ulici Vinořská v Radonicích u cedule 

označující konec obce několik odhozených igelitových tašek s komunálním odpadem. Hlídka 

odpad zlikvidovala vlastními prostředky. 

     Dne 01.01. 2016 v  07:58 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu v Radonicích, 

v ulici Jabloňová č.p. 375. Hlídka se v 08:00  hod. dostavila na místo a zkontrolovala objekt, 

který ale nevykazoval žádné známky poškození či vloupání. Poté se hlídka spojila s majitelem 

objektu, který uvedl, že se jedná o planý poplach.  

     Dne 03.01. 2016 v 10:45 hod.  provedla  hlídka OP v  ulici Příčná č.p. 120 v Radonicích  

šetření  k odloženým  dřevěným paletám před tímto domem.  Hlídka vyzvala majitele domu  

k odstranění těchto palet, kdy tento přislíbil, že toto učiní  nejpozději do   8.1. 2016. 

     Dne 3.1. 2016 v 10:45 hod. prováděla hlídka OP Radonice dohled v obci Radonice, ulice 

Prchalova. Při této činnosti bylo zjištěno, že u čp. 428 je poškozeno dopravní zařízení – 

parabolické zrcadlo a to tím způsobem, že zrcadlová část je vypadlá z upevňovacího rámečku. 

Tato část se nachází na zemi a je prasklá v jednom rohu. Bylo provedeno místní šetření, které 

nevedlo k výsledku, který by odůvodňoval podezření, že dopravní zařízení bylo poškozeno 

úmyslně. Věc byla předána TS Radonice cestou OÚ. 

Dne 3.1. 2016 v 19:37 hod. přijala hlídka OP Radonice ve složení Aleš Flídr telefonickou 

žádost od starosty obce Radonice o součinnost s SDH Jenštejn, při technických opatření 

v rodinném areálu Amerika. Jednotka SDH Jenštejn prováděla zasněžování svahu za pomocí 

sněžného děla a čerpací techniky. Hlídka se na místo dostavila v 19:45 hod a po 

součinnostních pracech činnost ukončila v 20:15 hod. na místě bylo ponecháno sněžné dělo 

bez kabeláže a tlakových hadic. Hlídka místu věnovala po zbytek služby zvýšenou pozornost 

kvůli nezabezpečenému dtto majetku obce. 

Dne 7.1. 2016 v 13:15 hod. přijala hlídka OP Radonice SMS zprávu z elektronického 

zabezpečovacího zařízení Obecního domu v Radonicích čp. 457, o narušení objektu. Hlídka 

na místě zjistila, že objekt není narušen, ale jedná se o nedostatečné odkódování 

zabezpečovacího zařízení. Na místě byl zjištěn  pohyb osoby, která byla ztotožněna jako 

pracovník servisní firmy. Objekt byl kompletně zkontrolován a následně opětovně 

elektronicky zabezpečen. 

Dne 8.1. 2016 v 8:50 hod. přijala hlídka OPRadonice telefonickou žádost starosty obce 

Radonice o pomoc při údržbě zasněžených a zledovatělých komunikací v katastru obce. 

Hlídka OP Radonice v tuto dobu vykonávala pěší hlídkovou a kontrolní činnost v obci 

Podolanka. V době od 9:20 hod. do 12:40 hod. prováděl strážník OP Radonice s vedoucím 

Technických služeb obce Radonice z  vleku traktoru posyp zasněžených a zledovatělých 

komunikací pískem.  

Dne 11.1. 2016 v 20:56 hod.  přijala hlídka OP Radonice  SMS zprávu z elektronického 

zabezpečovacího zařízení Mateřské školky v Jenštejně, čp. 343, o narušení objektu. Na místě 

hlídka zjistila, že objekt není narušen, ale jedná se o předčasné zakódování zabezpečovacího 

zařízení v době, kdy ve školce probíhalo cvičení žen.  

Dne 15.1. 2016 v 11:31 hod. přijala hlídka OP Radonice, telefonické oznámení že před 

Obecním domem v Jenštejně, se otáčí nákladní vozidlo, které údajně nerespektovalo dopravní 

značku B 13. Na místo dorazila hlídka OP Radonice v 11:33, která na místě zjistila, že se zde 

již žádné nákladní vozidlo nenachází. Z toho důvodu bylo provedeno místní pátrání na 

příjezdových cestách, ale nákladní vozidlo nebylo nalezeno a nebylo možno ověřit, zda došlo 

k porušení zákona č. 361/2000 Sb. O výsledku byla oznamovatelka vyrozuměna. 

Dne 16.1. 2016 v 0:23 hod. přijala hlídka OP Radonice, telefonické oznámení z č. od paní 

XY bytem Jenštejn, že v jejím domě dochází ze strany jejího syna k poškozování zařízení a 

ona má obavu o svůj život a zdraví své dcery. Na základě tohoto oznámení požádala hlídka 

OP Radonice o součinnost při zákroku hlídku OOP Brandýs nad Labem. Na místo dorazila 

hlídka OP Radonice společně s hlídkou PČR v 00:33 hod a od oznamovatelky zjistila, že její 
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syn v obývacím pokoji rozházel věci a po domě rozbil dvě láhve. Podezřelá osoba byla 

nalezena ve svém pokoji v posteli ve společnosti své přítelkyně. Na výzvu hlídky byla a po 

náležitém poučení, kdy nežádal právní pomoc advokáta uvedl, že rozbil lahve z důvodu, že 

došlo k neshodě názorů.. Dále uvedl,  že k takovéto situaci došlo prvně a již nebude ve svém 

počínání pokračovat. Oznamovatelka byla poučena, že ve věci se jedná o podezření 

z přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1c a majetku dle § 50/1a z.č. 200/1990 Sb., 

přičemž jde o přestupek, který je možno projednat jen na návrh. Proto pokud bude trvat na 

projednání přestupku, je nutno podat návrh u přestupkové komise.  Byla rovněž informována 

o tom, že pokud se nadále bojí o svůj život a zdraví i po odjezdu policie z místa události, je 

potřeba vyhledat dočasné ubytování a pomoc v rámci své rodiny.  Poškozené byla nabídnuta 

součinnost při využití náhradního ubytování v ubytovně ve Svémyslicích, což odmítla. 

Následně obě hlídky policie opustili místo. Hlídka OP Radonice po zbytek služby prováděla 

zvýšený dohled v okolí místa pro případný okamžitý zásah na požádání oznamovatelky. 

Dne 17.1. 2016 v 16:00 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení, že na zahradě 

domu č.p. 31 v obci Dehtáry stojí motorové vozidlo bílé barvy, do které neznámá osoba  

nakládá různé předměty. Oznamovatel sdělil, že má obavy, že jde o zloděje, jelikož dům je již 

cca 4 roky neobydlený.   Hlídka OP se v 16:07 hod. dostavila na místo, kde následně 

ztotožnila podezřelou osobu jako nového majitele domu, který zde prováděl vyklízení 

nefunkčních spotřebičů.  O všech výše zjištěných skutečnostech byl informován oznamovatel. 

Dne 18. ledna 2016, v 8:50 hod. zjistila hlídka OP, že mezi účelovou komunikaci  a    silnicí 

D10, před  hranici  katastru obce Svémyslice, směrem ku Praze , lokalita V Ladech,  cca  50 

metrů    před odbočkou k pomníčku, jsou v podrostu dvě vetší  hromady domovního odpadu 

(fotodokumentace).  Přítomné stopy pneumatik ve sněhu,  ani obsah skládky nevedou  ke  

konkrétní osobě. Věc byla postoupena dle věcné a místní příslušnosti. 

Dne 19.1. 2016 v 14:38 hod. přijala hlídka OP Radonice SMS zprávu z elektronického 

zabezpečovacího zařízení Obecního domu v Radonicích čp. 457, o narušení objektu. Na místo 

ihned vyrazila hlídka OP Radonice, která na místě zjistila, že objekt není narušen, ale jedná se 

o nedostatečné odkódování zabezpečovacího zařízení při vstupu obsluhy. 

Dne 19.01. 2016 v 10:45 hod. zjistila hlídka OP na ulici Počernická v Radonicích u sjezdu 

k firmě Hanyš 5 ks  odhozených pneumatik. Dále na komunikaci Živanická zjistila odhozenou 

papírovou krabici s obsahem několika prázdných PET lahví. Hlídka odpad zlikvidovala 

vlastními prostředky. 

Dne 22.1. 2016 v 13:23 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonickou žádost starosty obce 

Radonice, o pomoc při údržbě zasněžených a zledovatělých komunikací v katastru obce.   

V době od 13:40 hod do 16:10 hod prováděl strážník OP Radonice s pracovníkem TS 

Radonice posyp zasněžených a zledovatělých místních komunikací pískem.  

Dne 26.1.2016 v 10:15 hod prováděla hlídka OR Radonice, hlídkovou činnost v obci 

Jenštějn, ulice na Stráni. Před jedním z domů bylo zaparkované osobní motorové, které mělo 

otevřené levé zadní dveře. Hlídka kontaktovala obyvatele domu, kterého o stavu vozidla 

informovala. Ten, že vozidlo řádně zajistil a sdělil, že k žádné škodě na vozidle nedošlo. 

Dne 27.1. 2016 v 02:53 hod. přijala hlídka OP Radonice SMS zprávu z elektronického 

zabezpečovacího zařízení domu v ul. Ligasova v Radonicích, o narušení objektu. Na místo se 

hlídka OP Radonice dostavila v 02:57 hod, která na místě prohlídkou zjistila, že objekt není 

narušen, ale jedná se o náhodné spuštění zabezpečovacího zařízení. Prohlídka objektu byla 

provedena za přítomnosti domácí osoby. Následně hlídka OP Radonice věnovala zvýšenou 

hlídkovou činnost v okolí objektu, při čemž nebyl zjištěn výskyt osob, ani vozidel.  

Dne 31.1.2016 v 06:53 hod. hlídka OP nalezla zaběhnutého psa plemene Labrador. Pes měl 

obojek se známkou. Hlídka se spojila s majitelem a ten si psa v průběhu dne převzal. 

Dne 1. 2. 2016  v 10:55 hod. nalezla hlídka OP Radonice v obci Jenštejn, v ulici Na Stráni 

peněženku černé barvy, která obsahovala: ŘP, kartičku VZP, OPENCARD, 2 ks platebních 
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karet  a průkazku studenta Vysoké školy.  Jelikož se hlídce nepodařilo spojit s  majitelem 

peněženky, byla tato předána jeho matce. Ta již byla synem o ztrátě  peněženky informována. 

Dne 2. února 2016 v 03:15 hod. hlídka OP při hlídkové činnosti v obci Radonice zjistila, že 

v celém areálu parku Amerika nesvítí veřejné osvětlení. Hlídka v 07:45 hod. telefonicky 

informovala pana T., který přislíbil sjednat nápravu v nejkratším možném termínu. 

Dne 2.2. 2016 v 11:30 hod. při hlídkové a kontrolní činnosti zjistila službu konající hlídka 

Obecní policie Radonice, že neznámý pachatel na křižovatce ulic Satalická a Třešňová v obci 

Radonice odložil do příkopu dva modré plastové pytle s komunálním odpadem. Místní šetření 

ke zjištění totožnosti pachatele bylo negativní. Úklid odpadu hlídka OP Radonice provedla 

vlastními prostředky.  

Dne 2.2. 2016 v 18:30 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice 

telefonickou žádost Městské policie hl.m. Prahy o převzetí anonymního telefonického 

oznámení o volně pobíhajícím psu. Oznamovatelka jela osobním vozidlem z hl.m. Prahy a 

před obcí Radonice málem přejela velkého černého psa, který se údajně pohyboval po 

komunikaci. Hlídka OP Radonice telefonicky několikrát oznamovatelku neúspěšně 

kontaktovala. Byla provedena obhlídka katastru obce Radonice až k hranicím katastru Prahy 

s negativním výsledkem. 

Dne 04.02. 2016 v 04:46 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od pana K.  

z obce Jenštejn, že na návsi okolo parkoviště se pohybovala jemu neznámá osoba menší 

postavy v tzv. mikině s kapucí nasazenou na hlavě. Dále oznamovatel uvedl, že tato osoba již 

opustila náves a nachází se neznámo kde. Hlídka se na místo dostavila 04:48hod.. Na 

parkovišti  ani v širším centru obce Jenštejn nabyla zjištěna osoba odpovídající tomuto 

popisu. Po zbytek služby byla hlídkou OP lokalitě věnována zvýšená pozornost. 

Dne 4.2.2016 v 14:10 hod prováděla hlídka OP Radonice kontrolní činnost v obci Jenštejn. 

Při této bylo zjištěno, že na křižovatce ulic Radonická, Vinořská a Dřevčická, je poškozeno 

dopravní zařízení – parabolické zrcadlo a to tím způsobem, že zrcadlová část je uprostřed 

plochy poničena. Tím je snížena odrazová plocha zrcadlové plochy a hrozí nebezpečí 

přehlédnutí blížícího se vozidla z ulice Dřevčická a následně k ohrožení BESIP. Následně 

bylo učiněno místní šetření, kdy nebylo zjištěno konání, které by odůvodňovalo podezření, že 

dopravní zařízení bylo poškozeno úmyslně.  

Dne 6.2. 2016 v 18:00 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice 

telefonickou žádost starosty obce Jenštejn o hlídkovou činnost v obci Jenštejn – Dehtáry po 

dobu setkání s občany této obce v Mateřské škole Jenštejn. Hlídka OP Radonice vykonávala  

v době od 18:10 hod. do 19:30 hod. pěší a motorizovanou hlídkovou a kontrolní činnost 

v obci Jenštejn – Dehtáry. 

Dne 8. 2. 2016, v 01.00 hod. hlídka OP Radonice prováděla kontrolu funkčnosti veřejného 

osvětlení v obci Radonice. 

Dne 8. 2. 2016, v 7:54 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení, že v Jenštejně za čp. 92 

provádí neznámé osoby kácení dřevin. Na místě hlídka OP Radonice zjistila, že je u místní 

komunikace zaparkováno motorové vozidlo VW Transporter. Na pozemku majitele BB invest 

– Jenštejn s.r.o. Nad Zámečnicí 2127/28, Praha 5, byl zastižen pracovník, který prováděl 

prořez náletových dřevin na pokyn zaměstnavatele jako přípravu na investiční zástavbu.  Na 

místě byla rovněž přítomna osoba, která uvedla, že je babičkou oznamovatelky. Dtto osoba 

zjistila, že na pozemku se provádí mýcení křovin, což se v minulosti nedělo. Proto požádala 

svoji vnučku, aby věc oznámila OP Radonice. 

Dne 2. 2. 2016 v 09:41 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonickou žádost od starosty obce 

Radonice o součinnost s řidičem čistícího vozu, který prováděl úklid místních komunikací 

v obci Radonice. Po domluvě s řidičem čistícího vozu  hlídka OP kontaktovala majitele 

vozidel v ul. Příčná a v ul. Vobůrecká, které bránily v čištění, aby své vozidla přeparkovali a 

umožnili tak bezproblémový průběh úklidu těchto  místních komunikací. 
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Dne 14. 2. 2016 v 18:18hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení o pohybu neznámé osoby 

v Rodinném parku Amerika v Radonicích. Hlídka se dostavila na místa a dle popisu (muž 

středního věku, maskáčové kalhoty, delší kabát, delší mastné vlasy), poskytnutého 

oznamovatelkami, osobu nalezla. Kontrolou totožnosti dle občanského průkazu bylo zjištěno, 

že se jedná o K.J., bytem Všetaty. Jmenovaný uvedl, že je v Radonicích na návštěvě u 

známých. 

Dne 18.2. 2016 v 8:00 hod. převzala hlídka Obecní policie Radonice oznámení. 

Oznamovatelka v  uplynulých dnech několikrát spatřila na nájezdu na dálnici D 10 stojící 

podezřelé vozidlo se zahraničními RZ (Velká Británie, Španělsko), jehož řidič se pokoušel 

zastavit některé z projíždějících vozidel. Naposledy tu stálo vozidlo tov.zn. Mercedes a muž v 

obleku. Hlídka OP Radonice v průběhu služby v dopoledních a odpoledních hodinách 

provedla 5x místní šetření na nájezdu na dálnici a v okolí dálnice D 10. V tomto prostoru 

nebylo spatřeno žádné podezřelé vozidlo a ani žádná podezřelá osoba. OP Radonice bude na 

výše uvedených místech nadále provádět zvýšenou hlídkovou a kontrolní činnost. 

Dne 18.2. 2016 ve 21:15 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice 

anonymní telefonické oznámení od návštěvnice restaurační provozovny, že u restaurace „U 

Cafourků“ v  ulici 9. května čp.30 v obci Jenštejn je zaparkované vozidlo tov.zn. VW Golf 

šedé v němž sedí muž a žena, kteří vypadají velice podezřele. Na místě ve 21:20 hod. nebylo 

výše uvedené osobní motorové vozidlo spatřeno. Byla provedena obhlídka celé obce. Ve 

21:40 hod. hlídka OP Radonice spatřila v ulici Cechovní  dvě osoby na komunikaci, kdy 

jedna držela druhou. Muž hlídce OP Radonice sdělil, že neznámý muž a žena mu vlezli do 

domu na adrese Cechovní, Jenštejn a kradli. Ženu se mu podařilo chytit, ale muž v černém 

oblečení utekl směrem do polí. Policie ČR již byla vyrozuměna. Hlídka OP Radonice 

provedla obhlídku přilehlých polí a ulic.  Ve 21:50 hod. se na místo dostavily hlídky PČR. 

Hlídka OO PČR Brandýs nad Labem – Stará Boleslav případ  převzala dle věcné příslušnosti.  

Hlídka Obecní policie Radonice do 22:45 hod. setrvala na místě.  

Dne 19.02. 2016 v 20:30 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení  z obce 

Radonice, že v ulici Javorová se pohybovali jí neznámí muži ve věku do 20-ti let  v tmavém 

oblečení a  obtěžovali  ji opakovaným zvoněním na domovní zvonek. Dále oznamovatelka 

uvedla, že tito muži   již z ulice Javorová nejsou jelikož utekli a nachází se neznámo kde. 

Hlídka se na místo dostavila 20:32 hod. V ulici Javorová, ani v přilehlých ulicích nebyly 

zjištěny osoby odpovídající  popisu. Po zbytek služby byla hlídkou OP lokalitě věnována 

zvýšená pozornost. 

Dne 20.2.2016 v 17:26 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení od majitele objektu v ulici 

Javorová v Radonicích, že na jeho mobilní číslo přišlo opakované hlášení z elektronického 

zabezpečovacího zařízení o narušení objektu a jako majitel objektu se nemůže dostavit na 

místo trvalého pobytu. Hlídka OP Radonice na místě prohlídkou zjistila, že objekt není 

pohledově narušen a na pozemku volně pobíhá pes. O stavu věci byl vyrozuměn na uvedené 

tel. číslo oznamovatel, který dále uvedl, že další poplachový signál již neobdržel. Následně 

hlídka OP Radonice věnovala zvýšenou hlídkovou činnost v okolí objektu, při čemž nebyl 

zjištěn výskyt osob ani vozidel.  

Dne 20. 2. 2016  v 17:20 hod zjistila při kontrolní činnosti hlídka OP Radonice, že na místě 

GPS 50.1377078N, 14.6435683E, mezi účelovou komunikaci  a    silnicí D10, lokalita 

V Ladech,  u odbočky k pomníčku, jsou v podrostu dvě větší  hromady. Jedna je složena 

s igelitových pytlů s komunálním odpadem a stavebním materiálem a druhá z použité obuvi.  

Na místě nebyly zjištěny stopy vedoucí ke konkrétnímu pachateli. 

Dne 20. února 2016 v 16:56 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonickou žádost od 

pracovníka elektroúdržby obce Radonice o součinnost při kontrole osvětlovacích těles v obci 

Radonice.  
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Dne 21.2. 2016 v 10:01 hod. přijala hlídka OP signál o napadení objektu v Radonicích, 

v ulici Hlohová. Hlídka OP se v 10:05 hod. dostavila na místo a zkontrolovala objekt, který  

nevykazoval žádné známky poškození či vloupání. Poté se hlídka spojila s majitelem objektu, 

který uvedl, že se jedná o planý poplach.  

Dne 22.2. 2016 v 10:23 hod. přijala službu konající hlídka Obecní policie Radonice na 

služební telefon SMS signál o narušení objektu Obecní dům Radonice.  Hlídka OP Radonice, 

která v tuto dobu vykonávala hlídkovou a kontrolní činnost v obci Podolanka, se neprodleně 

v 10:28 hod. dostavila na místo a přestože byl již poplach zrušen, provedla vnější a vnitřní 

kontrolu objektu. Osoba oprávněná ke vstupu do objektu nesprávně odkódovala a následně 

vyvolaný planý poplach zrušila. 

Dne 22.2. 2016 v době od 19:35 do 20:00 hod. bylo na žádost starosty obce Radonice 

hlídkou Obecní policie Radonice provedeno místní šetření týkající se osobního motorového 

vozidla tov. zn. Škoda bílé barvy dlouhodobě stojícího na komunikaci v ulici Vobůrecká 

v obci Radonice. Hlídka OP Radonice kontaktovala výše uvedeného majitele vozidla a 

doporučila mu odstranit nepojízdné vozidlo z komunikace z důvodu plánované údržby 

komunikací, kterou v dohledné době provede obec Radonice.  Majitel vozidla uvedl, že do 

25.2. 2016 vozidlo z komunikace dobrovolně odstraní.  

Dne 24.2. 2016 v 7:52 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonické oznámení, že 

v části obce Nový Jenštejn volně pobíhá fenka světlého retrievera. Na místo se dostavila 

hlídka OP Radonice a provedla pátrání po psovi, kterého nalezla v ulici Hradební, Nový 

Jenštejn. Místní šetřením bylo zjištěno, že majitelkou psa jménem Jessy je K. H. bytem 

Jenštejn. Majitelka uvedla, že pes jí utekl z  domu. Svým jednáním se dopustila přestupku dle 

§ 125c/1k z.č. 361/2000 Sb. pro porušení ustanovení § 60/11 téhož zákona. Věc byla vyřešena 

napomenutím, Majitelka si psa na místě převzala. V 9:34 hod byl oznamovatel vyrozuměn o 

učiněných opatřeních. 

Dne 24. 2. 2016 v 9:30 hod přijala hlídka OP Radonice žádost od pracovníka Technických 

služeb obce Radonice, o součinnost při čištění kanalizace v obci Radonice. Hlídka 

usměrňovala provoz a zajišťovala bezpečnost silničního provozu na pozemní komunikaci 

v ulici Ligasova, Radonice.  

Dne 24. 2. 2016 v 12:02 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení, že v obci Podolánka se 

pohybuje osoba, která navštěvuje rodinné domy a nabízí za ukázku kuchyně účast při natáčení 

TV. Oznamovatelka uvedla stručný popis osoby: žena kolem 30 let, černovlasá s brýlemi. 

Hlídka OP Radonice provedla pátrání v označené lokalitě a zastihla zde osoby, která 

odpovídala popisu. Osoba byla ztotožněna jako T.Ch. z Prahy 8. Tato uvedla, že provádí 

průzkum možných interiérů pro natáčení reklam pro Penny Mark, který bude provádět fa 

Lucky ManFilms a prokázala se plnou mocí od dtto firmy. Oznamovatelka byla vyrozuměna. 

Dne 25.2. 2016 v 14:30 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od velitele 

OP,  že na kamerovém systému právě zpozoroval projíždějící NA tov.zn. Avia s naloženým  

bagrem na valníku, který vjel do „zákazu vjezdu“ v  Rodinném parku Amerika a dále 

pokračuje ve směru do obce Jenštejn. Hlídka OP výše uvedené vozidlo Avia nalezla a 

následně i zkontrolovala v areálu bývalého JZD, kdy řidičem tohoto vozidla byl zjištěn 

zaměstnanec firmy pana N. Přestupek na místě hlídka vyřešila domluvou a řidiče upozornila, 

že při dalším porušení svislé dopravní značky „ Zákaz vjezdu motorových vozidel“ mu může 

být udělena bloková pokuta.  

Dne 25.2. 2016 v 18:00 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonickou žádost od starosty obce 

Jenštejn o přítomnost hlídky OP Radonice při jednání s obyvateli domů č.p. 221 a 222 v ulici 

Kovářská, kdy má podezření, že tito při rekonstrukci odvážejí stavební odpad a suť do 

kontejnerů na směsný odpad, za co jím hrozí ve správním řízení pokuta.  

Dne 26.2. 2016 v 16:45 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice telefonickou žádost 

starosty obce Jenštejn o řešení parkování vozidel u dětského hřiště v ulici Hradní v obci 
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Jenštejn. V obci je Cirkus Kellner a někteří řidiči nerespektují zákaz zastavení. Na výše 

uvedeném místě bylo v 16:55 hod. zjištěno, že řidiči pěti osobních motorových vozidel 

nerespektovali vodorovnou dopravní značku „Zákaz zastavení“. Na tato vozidla byla umístěna 

Oznámení pro nepřítomného řidiče – pachatele přestupku v dopravě.  Následně hlídka OP 

Radonice vykonávala běžnou hlídkovou a kontrolní činnost v obcích Jenštejn a Podolanka a 

z důvodu prevence kriminality a parkování vozidel zvýšenou hlídkovou a kontrolní činnost 

v ulici Hradní a v přilehlých ulicích. Řidiči všech pěti výše uvedených vozidel byli do 18:30 

hod. vyřešeni na místě. 

Dne 26.2. 2016 v 18:50 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení, že na ulici 

Počernická ve směru z  Prahy do obce Radonice leží pes plemene německý ovčák, kterého 

pravděpodobně srazilo některé z projíždějících vozidel. Současně s OP Radonice se na výše 

uvedené místo v 18:55 hod. dostavila hlídka DI Policie ČR, která věc dále řešila. U firmy 

INPROS PRAHA, v.o.s., provozovna Počernická 276, Radonice došlo k dopravní nehodě 

osobního motorového vozidla a výše uvedeného psa. Mrtvý pes ležel v odbočovacím pruhu 

do firmy. Hlídka OP Radonice telefonicky vyrozuměla.   

Dne 03.03.2016 v  09:45 hod na služebnu OP Radonice v Nehvizdech odevzdal jednatel TS 

Nehvizdy příruční aktovku Samsonite černé barvy s písemnostmi , kterou našel v příkopu v 

ulici Toušeňská v Nehvizdech. Strážník zjistil a vyrozumněl majitele, který si nálezenou věc 

převzal. 

Dne 04.03.2016 v 10:28 hod bylo přijato  oznámení, že v Nehvizdech na kruhovém objezdu u  

Lidlu je osobní motorové vozidlo v příkopu, které není opatřeno registračními značkami. 

Hlídka zjistila, že se jedná o OA tovární značky Mazda 121, červené barvy. Lustrací na OO 

PČR Čelákovice bylo zjištěno, že dle VIN  bylo vozidlo trvale vyřazeno z registru vozidel.  

Dne 08.03.2016 v 12:22 hod přijala hlídka OP Radonice oznámení, že v části obce Nový 

Jenštejn volně pobíhá pes jackrussell teriér. Hlídka se dostavila na místo a odchytila psa. Pes 

neměl obojek ani žádné identifikační zařízení. Bylo provedeno místní šetření po majiteli psa 

bez kladného výsledku. Z důvodu uzavření Obecního úřadu v Jenštejně byl v 12:46 hod 

telefonicky kontaktován starosta obce i místostarostka, aby rozhodli, jaké má být provedeno 

opatření. Na základě toho byl pes ponechán u oznamovatele v opatrování a veřejnost byla 

informována prostřednictvím služby obce. 

Dne 09.03.2016 15:41 hod přijala hlídka  oznámení, že v ulici Jasanová v Nehvizdech je 

volně pobíhající pes. Strážník na místě  psa odchytil, místním šetřením zjistil majitele, a tento  

si psa převzal a zabezpečil. 

Dne 10.03.2016 v 15:23 hod bylo přijato telefonické oznámení, že v Nehvizdech u rybníka 

na Nehvízdky je dopravní nehoda a místo je neprůjezdné. Hlídka se neprodleně dostavila na 

místo, kdy bylo zjištěno, že zde žádná nehoda není a oznamovatelka si spletla místo události - 

nehoda byla u bývalého rybníka v Záluží. Věc byla dle věcné a místní příslušnosti předána 

PČR  Čelákovice.  

Dne 11.3. 2016 ve 4:20 hod. při běžné hlídkové a kontrolní činnosti spatřila hlídka OP v ulici 

Hradní v obci Jenštejn podezřelou osobu. Kolemjedoucí místní občanka hlídce sdělila, že muž 

je podnapilý a po odjíždějících řidičích požaduje odvoz do Prahy. Hlídka OP Radonice osobu 

vyzvala k prokázání totožnosti. Muž byl zjevně v podnapilém stavu, ale snažil se udržet 

rovnováhu, komunikoval a choval se slušně. Hlídce OP Radonice sdělil, že byl s kamarády 

v Praze na oslavě a najednou se ocitl na neznámém místě. Pravděpodobně ho tu při projíždění 

obcí zanechali kamarádi omylem nebo schválně. Byla mu zima a potřeboval vystřízlivět a tak 

chodil po okolí a sháněl odvoz do Prahy. Telefonicky byla přes OO PČR Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav provedena lustrace osoby. Výše uvedená osoba nebyla vedena v evidenci 

hledaných a pohřešovaných osob a ani se nejednalo o osobu závadovou. Hlídka OP Radonice  

kontrolovanou osobu nasměrovala na zastávku autobusu směr Praha a doporučila mu zdržovat 
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se v prostoru této zastávky. Na místě ve 4:45 hod skončeno.  Lokalitě byla nadále věnována 

zvýšená pozornost. 

Dne 11.032016 v 14:39 hod hlídka OP provedla kontrolu podezřelé osoby na autobusové 

zastávce v ulici Pražská, která popíjela alkoholický nápoj přímo na zastávce. Osoba byla 

poučena o závadovosti svého jednání, lustrována v evidencích PČR a vykázána z místa. 

Dne 13.03.2016 v 18:05 hod  přijala hlídka OP telefonické oznámení od občana z Jenštejna, 

že se na lešení opravovaného hradu v obci Jenštejn pohybuje skupinka občanů, a má obavu o 

jejich bezpečnost. Hlídka OP se neprodleně dostavila na místo,ale na lešení ani v blízkém 

okolí hradu  žádné osoby nezastihla. 

 

Rozprava: bez připomínek  

  

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

9/4   Změna strážníka pověřeného vedením obecní policie 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

    Strážník Vladimír Gecko pověřený výkonem funkce velitele Obecní policie se písemně 

vzdal své funkce ke dni 31. 3. 2016, přičemž i nadále zůstává v pracovním poměru jako 

řadový strážník.  

    Novým velitelem obecní policie navrhuji jmenovat strážníka Michaela Hameru. Jako 

strážník pracuje v OP Radonice od 1. 6. 2014, má dlouholetou praxi u PČR a splňuje veškeré 

podmínky  pro výkon této funkce. Návrh na jmenování s ním byl projednán a souhlasí s ním. 

Navrhuji proto schválit níže uvedený návrh usnesení.  

Rozprava: bez připomínek 

Usnesení č. 9/4 : 

Zastupitelstvo obce 

1.    Ruší: 

1.1. pověření strážníka obecní policie Radonice Vladimíra Gecka plněním některých 

 úkolů při řízení obecní policie ze dne 14. 1. 2010, a to počínaje dnem  1. 4. 2016.  

2.   Vyslovuje: 

2.1. Vladimíru Geckovi poděkování za odvedenou práci pověření strážníka obecní policie 

 Radonice.  

3.   Pověřuje: 

3.1. ve smyslu ustanovení zákona č.553/1991 Sb, §3, odst.2 strážníka Michaela Hameru 

 plněním následujících úkolů při řízení obecní policie Radonice, a to počínaje dnem 

 1. 4. 2016 :   
   - vedením veškerých legislativních a formálních náležitostí spojených s činností  

      obecní policie Radonice,  

            - organizací náboru strážníků,  

            - organizací výkonu služby obecní policie včetně určování směn strážníků. 
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Hlasování: 

Pro :        14                 Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9/5   Zpráva finančního výboru 

  - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička - předseda finančního výboru 

 

FV projednal na svém jednání dne 14.3.2016 výsledek splnění rozpočtu roku 2015 se stavem 

k 31.12.2015 a pověřil předsedu zpracováním zprávy o plnění rozpočtu k předložení na 

příštím zastupitelstvu dne 17.3.2016. Jedná se pouze o informativní zprávu o splnění rozpočtu 

za rok 2015 pro zastupitelstvo, protože při příštím jednání zastupitelstva (nejpozději do konce 

června 2016), bude schvalován komplexní materiál o hospodaření obce za rok 2015 tzv. 

„Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015“, který bude v nejbližších dnech dokončen. 

 

Příjmy: 

- Hlavní zdroj příjmů z daní všeho druhu je ke konci roku splněn na 117,04 %, což je 

výborný výsledek. 

- Celkově byly příjmy ke konci roku splněny na 111,40 %, což můžeme hodnotit jako 

velmi dobrý výsledek našeho plánování příjmů. Z plánovaných celkových příjmů ve 

výši 13 655 000 byly ve skutečnosti realizovány příjmy v celkové výši 15 211 169,- 

Kč. 

 

Výdaje: 

 

- Jediný paragraf, kde došlo k přečerpání výdajů i po změnách je paragraf „Sběr a odvoz 

komunálních odpadů“, kde došlo i přes přijaté rozpočtové opatření ke konečnému 

přečerpání výdajů o necelých 17 % – důvodem přečerpání jsou neustále rostoucí 

náklady na svoz a likvidaci odpadů v obci. Do budoucna budeme muset při tvorbě 

rozpočtu vytvářet v této položce větší zálohu, která bude schopna pokrýt i 

neočekávaný nárůst těchto výdajů. 

 

- Ostatní výdajové položky byly dodrženy a nikde nedošlo k přečerpání plánovaných 

výdajů rozpočtu. 

 

- Celkově byly výdaje realizovány na 72,14 %. Z plánovaných výdajů v celkové výši 

37 410 000 bylo realizováno „pouze“ 26 986 478,- Kč. Hlavním důvodem tohoto 

konečného čerpání výdajů samozřejmě byl stav, kdy byly z důvodu neustálého 

zdržování vystěhování objektu ze strany bývalého nájemce, uskutečněny oproti 

původním předpokladům nižší výdaje na rekonstrukci Kulturního domu. Důvodem 

tohoto zdržení byla hlavně pomalá a nedůsledná práce soudů. 

 

Rozprava: bez připomínek 

 

Usnesení č. 9/5 : 

Zastupitelstvo obce 

1.    Schvaluje: 

1.1.  Materiál „ Zpráva FV o splnění rozpočtu pro rok 2015 se stavem k 31.12.2015“.      
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Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9/6   Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 

  - předkladatel Jaromír Forman – předseda inventarizační komise  

 

Inventarizace majetku a závazků Obce Radonice ke dni 31. 12. 2015 byla nařízena příkazem 

starosty obce č. 3 ze dne 7. 12. 2015.  

Ve dnech 26. 1. – 5. 2. 2016 byla provedena fyzická kontrola majetku a porovnány účetní 

doklady. 

Bylo konstatováno manko ve výši 19.480,- Kč. Jedná se o ztrátu motorové pily údržby obce, 

která byla nahlášena Policii ČR. 

Dále je předložen návrh majetku určeného k vyřazení z evidence. Jedná se o majetek, který 

obec již fyzicky nevlastní (objekt staré školy č.p. 26).  

 

Rozprava: bez připomínek 

 

Usnesení č. 9/6 : 

Zastupitelstvo obce 

1.    Bere na vědomí 

1.1. Zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31. 12. 2015 (příloha č. 1).  

2.    Schvaluje 

2.1. Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení (příloha č. 2). 

 

Hlasování: 

Pro :        14                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

9/7   Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

  - předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce  

 

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2016 vyhlášen Motivační program ke zlepšení 

vzhledu obce. Cílem programu je přimět majitele nemovitostí v obci k opravám a zlepšení 

vzhledu jejich objektů a tím dosáhnout dalšího zlepšení vzhledu naší obce. 

Rozpočet počítá s výdajem ve výši 100.000,- Kč, tudíž budeme moci uspokojit pět žadatelů. 

Motivační program se bude řídit platnými Zásadami pro poskytování příspěvků ke zlepšení 

vzhledu obce v rámci Revitalizačního programu, které byly schváleny zastupitelstvem obce 

13. 12. 2007 usnes. č. 11/6 a upraveny usnes. č. 12/5 dne 3. 1. 2008 (příloha č. 2). 

 

Rozprava: bez připomínek 

 

Usnesení č. 9/7 : 

Zastupitelstvo obce 

1.     Schvaluje 

1.1. Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2016 a termíny 

pro podání žádostí dle přílohy č. 1. 
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2.     Ukládá 

Obecnímu úřadu 

2.1. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu v roce 2016 na úřední desce obce 

a na webových stránkách obce. 

termín: do 21. 3. 2016  

 

Hlasování: 

Pro :        14                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9/8   Záměr zřízení základní školy 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Jednou ze základních povinností každé obce je zajištění možnosti plnění zákonem 

předepsané povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem v obci. V naší obci jsme tuto 

povinnost až dosud plnili prostřednictvím Smlouvy o zřízení společného školského obvodu 

s Městskou částí Praha – Satalice. V letošním školním roce navštěvuje ZŠ Satalice celkem 74 

dětí z Radonic. V důsledku intenzivní bytové výstavby nejen v naší obci, ale zejména 

v Satalicích však došlo k situaci, že kapacita ZŠ již není schopna pokrýt potřeby na umístění 

dětí ze Satalic a Radonic. Naplno se to projevilo již při zápisu do 1. třídy pro školní rok 

2016/2017. Počet přihlášených dětí převýšil kapacitu školy a pro vyřešení problému bylo 

třeba přijmout provizorní řešení, spočívající v otevření třetí paralelní třídy pro první ročník. 

Pro realizaci tohoto řešení bude potřeba provést v budově školy dílčí stavební úpravy a 

vybavit třídu potřebným zařízením, na což bude muset naše obec přispět ze svého rozpočtu.      

   Podstatné je však to, že toto řešení je možné pouze pro jeden školní rok, protože celková 

kapacita školy tři paralelní třídy v ročníku neumožňuje. Tato třída prvňáků tedy bude 

vytvořena pouze z dětí z Radonic eventuálně z Jenštejna a od druhého ročníku (tj. od 

1.9.2017) bude třeba zařídit její přeložení jako celku jinam. 

    Navíc vzhledem k již zmíněné bytové výstavbě v Satalicích není předpoklad, že by se 

situace zlepšila, ba právě naopak, plánují se další obytné lokality a počet dětí přímo z městské 

části bude narůstat. V této situaci lze předpokládat, že zastupitelstvo MČ Satalice bude hájit 

především zájmy svých vlastních občanů a bude mít tendenci Smlouvu o školském obvodu 

vypovědět. V tomto duchu jsme již také obdrželi dopis starostky MČ, ve kterém velmi 

korektně, nicméně jednoznačně, upozorňuje, že v dalších letech nelze s volnou kapacitou 

v Satalicích počítat.   

   Při rozhodování o řešení tohoto problému je třeba postupovat velmi uvážlivě a brát v potaz 

všechny potřebné faktory. V prvé řadě je to samozřejmě počet obyvatel a jeho očekávaný 

vývoj v naší obci. V současné době je v Radonicích k trvalému pobytu přihlášeno 953 

občanů, podle střízlivého odhadu jich však trvale v obci žije zhruba další 200 -250 bez 

přihlášení k trvalému pobytu, v ročnících 2010 – 2015 je v obci narozeno mezi 10 a 18 dětmi. 

Tyto počty budou jistě ještě narůstat – jenom v lokalitě „188“ je dosud dostavěno pouze 47 

domů, zbývá tedy ještě 41 dalších. Dalších 21 nedostavěných domů je v lokalitě Na Vartě,  

12 domů není dostavěno v ulici Oblouková, 11 parcel je zasíťovaných v ulici Počernická, 16 

stavebních pozemků vlastní obec na pozemku p.č.205, v platném územním plánu jsou i dosud 
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nezastavěné plochy pro cca 12-14 domů u Červené skály. Celkem tedy bez jakéhokoliv 

rozšiřování územního plánu v obci v nebližší době přibude dalších minimálně 115 rodinných 

domů, což představuje nárůst obyvatel o dalších cca 350 – 400.  Bude se jistě jednat 

především o mladé rodiny s dětmi, nicméně zároveň je třeba vzít v úvahu i to, že v naší obci i 

při takto intenzivní výstavbě v důsledku jejího individuálního charakteru a postupné realizace 

nedochází k velkým populačním vlnám, ale je zachována poměrně přirozená věková struktura 

a generační kontinuita. To znamená, že lze předpokládat, že počet dětí vzroste úměrně počtu 

obyvatel a nadále zůstane poměrně stabilní.  

   Jestliže tedy dnes v obci žije (včetně nepřihlášených) zhruba 1200 lidí, je třeba počítat, že 

v nejbližších letech tento počet dosáhne hodnoty cca 1500 – 1600, což znamená zhruba kolem 

15-20 dětí školního věku v každém ročníku.  

   To by samozřejmě pro provoz školy bylo málo, ale zároveň je to počet, který není reálné 

umístit do Satalic. Jako reálná a ekonomicky výhodná se ale jeví spolupráce s obcí Jenštejn, 

kde je situace se školní docházkou zcela nevyřešená a kde je již teď v každém ročníku okolo 

25 dětí, přičemž se předpokládá rozšíření Nového Jenštejna o dalších cca 2.000 lidí. I přes 

snahu obce Jenštejn řešit situaci výstavbou svazkové školy spolu s Přezleticemi a Podolankou 

by nabídka volných míst ve škole v Radonicích byla pro občany Jenštejna velmi atraktivní. 

Vítaná by byla i ze strany vedení obce, s nímž na toto téma již proběhla orientační jednání. 

Obdobné konstatování platí i pro obec Podolanka.   

   Po vyhodnocení všech výše uvedených skutečností se tedy jako jediné dlouhodobé řešení 

jeví výstavba vlastní základní školy pro 1. – 9. ročník přímo v Radonicích.  

   Budova školy by stála na pozemku 188/1, který je ve vlastnictví obce a územním plánem je 

určen pro občanskou vybavenost. Kapacita školy by byla cca 20 – 25 dětí ve třídě, celkem 

tedy 200 – 225 žáků. Zřízení školy a zařazení do sítě škol by bylo řešeno rozšířením činnosti 

Mateřské školy, abychom nemuseli zřizovat zcela nový subjekt.  

   Investiční náklady na výstavbu celé školy jsou odhadovány na cca 40 –50 milionů korun, 

přičemž by stavba byla prováděna a uváděna do provozu po etapách, takže by tato částka 

nebyla třeba naráz. Zdrojem financování by byly primárně vlastní prostředky obce, ale 

zároveň existuje i poměrně reálná možnost získat na výstavbu dotaci ze státního rozpočtu ve 

výši cca 50%.   

   I při financování výhradně z prostředků obce je ale projekt realizovatelný. Po rekonstrukci 

Kulturního domu bude mít obec volných cca 25 mil. Kč.  Dalším zdrojem může být prodej 

šestnácti stavebních parcel na pozemku 205. To by znamenalo vstupní investici cca 3-4 mil. 

Kč, přičemž příjem z prodeje by činil cca 42 mil. Kč (cca 13.000 m2 x 3.200 Kč/m2), takže 

čisté zdroje z této transakce by byly cca 38 mil. Kč. Celkem bychom tedy měli k dispozici cca 

50-55 mil. Kč z vlastních zdrojů bez započítání případné dotace.    

   Co se týče provozních nákladů, ty by nepředstavovaly žádný výrazný problém, protože 

náklady na běžný provoz školy (zejména mzdy), jsou hrazeny státem. Na vrub obce jako 

zřizovatele by tedy šly pouze náklady na provoz budovy jako takové, tedy zejména energie a 

běžná údržba. Kromě toho může zřizovatel poskytovat neinvestiční příspěvek na provoz podle 

svého uvážení a možností. Obdobně ostatně funguje mateřská škola. Tyto náklady jsou 

odhadovány na max. 1 mil Kč ročně.  

   Proti těmto nákladům je však třeba započítat také zvýšené příjmy do rozpočtu obce. Jedním 

z parametrů, na základě kterých jsou přidělovány peníze ze státního rozpočtu jednotlivým 
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obcím, je totiž právě počet míst v mateřských a základních školách. Tato částka činí cca 8.500 

Kč na dítě a rok. Naše obec v současné době tedy dostává do svého rozpočtu platbu za 62 dětí 

v MŠ (tj. cca 0,5 mil. Kč), zároveň však platíme cca 8 tis. Kč na každého žáka v ZŠ Satalice 

této městské části.  Po zprovoznění a naplnění školy bychom tedy dostávali ze státního 

rozpočtu navíc cca 2 mil. Kč a zároveň bychom na základě smlouvy mohli vybírat i stejný 

příspěvek jako nyní platíme Satalicím, od obcí, z nichž by docházeli žáci do naší školy (cca 8-

10 ve třídě, tj. celkem cca 80 celkem x 8.000 = cca 640 tisíc ročně).  

   Provoz školy je tedy plně financovatelný a neměl by mít negativní vliv na běžný rozpočet 

obce. 

   Zřízení a výstavba školy je samozřejmě zásadním a strategickým krokem, který ovlivní 

život v obci na dlouhá desetiletí. Pro definitivní rozhodnutí o něm ještě nemáme dostatek 

všech informací, ale vzhledem k časové tísni musíme postupovat velmi rychle, ať už bude 

konečné rozhodnutí jakékoliv. Rada obce proto nechala zpracovat úvodní studii 

proveditelnosti celého záměru. Informace o této studii je přílohou č.2 tohoto materiálu, 

kompletní studie je k dispozici na obecním úřadě.  

   Během posledních dnů před konáním schůze zastupitelstva se objevily některé nové 

skutečnosti, které mají vliv na zvažované zřízení základní školy. 

   V první řadě je to informace z Městské části Praha – Satalice, která dá v nejbližších dnech 

naší obci výpověď z veřejnoprávní smlouvy o společném školském obvodu. Při dvouleté 

výpovědní lhůtě to znamená, že nejpozději v roce 2018 nebudeme bez vlastním školy mít 

zajištěnu možnost plnění povinné školní docházky. 

   Další informace se týká územního plánu obce. Jediným vhodným pozemkem pro výstavbu 

školní budovy je pozemek p.č.188/1 ve vlastnictví obce, který je v lokalitě primárně určené 

pro občanskou vybavenost. Ve stávajícím územním plánu je však přes zmíněný pozemek 

veden napříč cca 20 m široký pruh vymezený svým funkčním využitím jako „veřejná zeleň“.  

V takovéto konfiguraci je však pozemek p.č.188/1 de facto rozdělen na dvě samostatné 

parcely, které svou velikostí pro výstavbu školy nedostačují. Aby tedy bylo možno budovu 

školy na pozemek umístit, bude nutné změnit územní plán, což bude znamenat posun zahájení 

výstavby o cca jeden rok. 

   Praktický dopad je pak takový, že třída dětí, které letos nastoupí do první třídy v Satalicích, 

musela pokračovat v této škole i v druhém ročníku a teprve do třetí třídy by byla přemístěna 

do Radonic. S vedením MČ Satalice je tato varianta předběžně domluvena.  

Zároveň bychom museli využít možnosti, které nám skýtá klubovna Obecního domu a pro  

školní rok 2017/2018 tam umístit první třídu. Podle prvotního zhodnocení hygienika by to 

bylo možné pro cca 16 dětí, což by pro naši potřebu postačovalo. Legislativně by podle 

konzultace s Krajským úřadem provozovat tuto první třídu již pod hlavičkou naší základní 

školy. 

Od školního roku 2018/2019 by pak musela být zprovozněna nová budova minimálně prvního 

stupně školy, kam by naráz začaly chodit děti do prvních třech tříd: první třída z nového 

zápisu, druhá třída přemístěná z OD a třetí třída přesunutá ze Satalic. 

K přijetí konečného rozhodnutí je ještě třeba získat další relevantní informace a učinit řadu 

přípravných kroků. Navrhuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo, postupovat podle něj 

a definitivní rozhodnutí učinit následně, avšak v nejbližším možném termínu.   
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Rozprava: 

Proběhla rozsáhlá diskuse, do které se zapojili občané, převážně rodiče budoucích nebo 

stávajících školáků: p. Beneš, p. Lisý, p. Vrba, p. Vocetková, p. Čermák, p. Šmatolánová, p. 

Šálená, p. Apeltauerová, p. Diviš, p. Pfeffer, také Mgr. Dovolil (zastupitel obce Jenštejn) a 

všichni vyslovili souhlas s výstavbou školy v Radonicích. 

 

21,25 hodin odchází paní Oldřiška Mrázová. 

 

Dále se do diskuse přihlásili také zastupitelé: 

Ing. Hošek - otázka výstavby školy by měla být prodiskutována se všemi občany 

       - financování (obec vydá všechny své rezervy)  

       - demografický vývoj nevidí optimisticky 

p. Matoušek  - zda budou mít rodiče vůbec zájem přihlásit děti do této školy  

                     - financování  (obec vydá všechny své rezervy)  

p. Běloch -  

-        výstavba školy a kulturního domu dovede obecní rozpočet na samu hranici finančních     

         možností bez reservy na cokoli 

• nemyslím, že z dlouhodobého hlediska je obec schopna naplnit kapacitu ročníků  

• myslím, že nebyla vůbec zvážena možnost dohody o smlouvě se školami v Horních 

Počernicích ( i za cenu dořešení autobus. dopravy) nebo jinde 

• vidím neodhadnutelné  problémy v zajištění personálního obsazení a odborné úrovně 

výuky, obzvláště, když to obec v podstatě nemůže kontrolovat a ovlivnit 

• mám pocit, že naše obec a zastupitelstvo se žene přesně tím směrem, kam jsem se před 

lety, kdy jsme do toho všichni šli, nechtěl dostat. Osobně pro mě bylo nebetyčným 

nesmyslem budovat " dům s pečovatelskou péčí" , a to jak z finančních důvodů, tak 

nedostatkem klientů z obce, personál. zajištěním, způsobem argumentace ve prospěch 

zřízení atd. Myslím si, že to byl i jeden z podstatných selhání předchozího vedení a 

posloužil nám jako volební argument v kampani.Teď se mi zdá, že jsme v obdobné 

situaci. Myslím si, že debata o takto zásadním rozhodnutí, které ovlivní život a finance 

obce a občanů na desetiletí, si zaslouží všeobecnou rozpravu. 

Ing. Růžička - samozřejmě je třeba zjistit možnost dotace na financování výstavby školy 

    

Usnesení č. 9/8 : 

Zastupitelstvo obce 

1.     Bere na vědomí 

1.1.  Informaci starosty obce o situaci se zajištěním povinné školní docházky pro děti 

s trvalým bydlištěm v obci   

 

2.     Vyslovuje souhlas 

2.1. se zahájením přípravných prací pro zřízení základní školy pro 1. - 9. ročník a pro 

výstavbu potřebné budovy. 
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3.     Ukládá 

Radě obce 

3.1. zajistit zpracování stavební dokumentace pro stavbu školy včetně orientačního 

rozpočtu a předložit ji zastupitelstvu ke schválení včetně návrhu financování stavby. 

 

4.     Konstatuje, 

4.1. že definitivní rozhodnutí o zřízení a výstavbě základní školy bude přijato po 

vyhodnocení stavební dokumentace, orientačního rozpočtu a zdrojů pro financování 

stavby i provozu školy.   

 

 

Hlasování: 

Pro :        12                  Proti:    Michal Matoušek          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

9/9   Změna územního plánu č. 5 

  - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

   Obec v současné době řeší problém s výstavbou základní školy. Jediným vhodným 

pozemkem pro výstavbu školní budovy je pozemek p.č.188/1 ve vlastnictví obce, který je 

v lokalitě primárně určené pro občanskou vybavenost. Ve stávajícím územním plánu obce je 

však přes zmíněný pozemek veden napříč cca 20 m široký pruh vymezený svým funkčním 

využitím jako „veřejná zeleň“.  V takovéto konfiguraci je však pozemek p.č.188/1 de facto 

rozdělen na dvě samostatné parcely, které svou velikostí pro výstavbu školy nedostačují. 

K pozemku 188/1 pak přiléhá pozemek p.č.188/18 o výměře 1.344m2, který je ve vlastnictví 

státu a v územním plánu je rovněž určen pro občanskou vybavenost. Pokud by tento pozemek 

měla obec získat do vlastnictví, při současné podobě územního plánu by se tak mohlo stát 

pouze úplatným způsobem, a to za tržní cenu. Naproti tomu pokud by pozemek byl 

v územním plánu určen jako „veřejná zeleň“, mohla by ho obec do svého vlastnictví získat od 

státu bezúplatně. V souvislosti se změnou ÚP nutnou pro výstavbu školy se tedy jeví jako 

vhodné řešení „přesun“ plochy pro veřejnou zeleň z pozemku 188/1 na poz.č.188/18. 

Zároveň bude třeba upřesnit i textovou část územního plánu tak, aby nově vzniklá plocha 

mohla sloužit právě pro výstavbu školy. 

Navrhuji tedy schválit usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu.  

 

Rozprava:  bez připomínek 

 

Usnesení č. 9/9 : 

Zastupitelstvo obce 

1.     Schvaluje 

1.1.  pořízení Změny č. 5 ÚP obce Radonice a zařazení lokality č. 1 do Změny č. 5 ÚP 

podle grafického podkladu v příloze č.1. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

bez připomínek 

 

 

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22,40 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

   

              ………………………………… 

 

 

 

              ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce    
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                         příloha č. 1 k bodu 9/6 

 

Obec  Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice 

 
                     V Radonicích dne 7. 12. 2015 

 

 

                      PŘÍKAZ č. 3 STAROSTY OBCE 
 

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Radonice ke dni 31. 12. 2015 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2002 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

 

 

1. Předmětem inventarizace bude: 

 

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

 

                  b)   Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  

                           

      c)    Zásoby  

 

      d)    Finanční prostředky 

 

      e)    Pohledávky a závazky 

 

 

Inventarizace bude provedena ve dnech od 4. 1. 2016 do 5. 2. 2016.  

Inventarizace bude provedena: na místě samém fyzicky a dokladově. 

Vyhotovené inventurní soupisy budou předsedovi hlavní inventarizační komise 

odevzdány do 12. 2. 2016. 

Předseda inventarizační komise provede porovnání s účetním stavem a vyhotoví 

inventarizační zápis do 29. 2. 2016. 

 

K provedení inventarizace jmenuji: 

                        hlavní inventarizační komisi: předseda: Jaromír Forman 

                  členové :  Oldřiška Mrázová 

        Petr Janík 

        Luboš Krejčí  

      Věra Bábíčková 

 

 

     

           ………………………………………  

                    Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                               starosta obce    
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                      příloha č. 2 k bodu 9/6 

 

 

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 
 

dílčí inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků 

ve smyslu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění 

 

ke dni 31. 12. 2015 

 

 
Inventarizační komise : 

Předseda : Jaromír Forman 

Členové : Oldřiška Mrázová 

    Jan Janík 

    Luboš Krejčí 

    Věra Bábíčková  

 

 

Odpovědný pracovník za svěřený majetek : 

Věra Bábíčková, Lenka Balounová, Luboš Krejčí, Bohumil Mareček, Oldřiška Mrázová, 

Vladimír Gecko, Julie Juríková, Eva Sládková, Radka Kudrnová, Jan Janík. 

 

 
Inventarizační místo : 

Inventarizace byla provedena u : 

- Obecního úřadu Radonice, 

- Obecní policie Radonice, 

- Obecního domu Radonice, 

- Tělovýchovné jednoty Slavia Radonice, 

- Mateřské školy Radonice. 

 

 

Inventarizace byla zahájena dne  :  26. 1. 2016 

Inventarizace byla ukončena dne :    5. 2. 2016 

 

 

Způsob provedení: 

1. Inventarizace byla provedena fyzickým zjištěním stavů majetku a porovnáním účetních 

dokladů. 

2. O inventarizace byly pořízeny inventurní sumáře a soupisy, které jsou nedílnou součástí 

inventarizačního zápisu. 

3. Bylo provedeno porovnání se stavem v účetní evidenci a byly zjištěny tyto rozdíly : 

- přebytek ve výši Kč :  - 

- manko ve výši Kč : 19.480,- Kč  
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4. Příčina rozdílů a vyjádření odpovědných pracovníků :  

Jedná se o ztrátu motorové pily zn. JONSERED. Ztráta byla nahlášena Policii ČR. 

 

5. Návrh na vypořádání zjištěných rozdílů včetně zdůvodnění : 

Vypořádání manka bude provedeno po ukončení vyšetřování PČR. 

 

 

 

Seznam příloh souvisejících s inventarizací : 

- prohlášení odpovědného pracovníka, 

- inventurní sumáře a soupisy dle bodu 2). 

 

 

Podpisy členů inventarizační komise : 

Předseda :  Jaromír Forman   ......................................... 

 

Členové :  Oldřiška Mrázová  ......................................... 

 

     Jan Janík     ......................................... 

 

     Luboš Krejčí    ......................................... 

 

     Věra Bábíčková    ......................................... 

 

 

 

Datum vyhotovení zápisu :    22. 2. 2016 
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                      příloha č. 3 k bodu 9/6 
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                                     příloha č. 4 k bodu 9/6 
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                      příloha č. 1 k bodu 9/7 

 

 

 

 
OBEC RADONICE 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

 

 

V souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků ke zlepšení vzhledu obce v rámci 

Revitalizačního programu (dále jen Zásady) a na základě usnesení zastupitelstva obce č. 9/7 

ze 17. 3. 2016 vyhlašuje zastupitelstvo obce  

 

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce v roce 2016 

 

Cílem programu je zlepšit vzhled obce, a to úpravou vnějších plášťů objektů (fasád) v obci. 

Přesná pravidla provedení programu jsou stanovena v Zásadách, schválených zastupitelstvem 

obce. 

 

Příspěvek bude poskytnut vlastníku nemovitosti v obci, který se přihlásí do Motivačního 

programu a splní podmínky stanovené Zásadami. Příspěvek bude poskytnut ve výši 

maximálně 20 tis. Kč na jeden objekt a celkem může být uspokojeno 5 žadatelů. 

 

Lhůta pro podání žádostí:  zahájení příjmu žádostí 21. 3. 2016 od 9:00 hodin, 

    ukončení příjmu žádostí 22. 4. 2016 do 11:00 hodin. 

Žádost o příspěvek musí být podána na stanoveném tiskopise, který je k dispozici na obecním 

úřadě a webových stránkách obce. Žádost musí být úplně vyplněna, doplněna o aktuální kopii 

výpisu z katastru nemovitostí a předložena v listinné podobě obecnímu úřadu ve stanovené 

lhůtě. 

 

Každý žadatel je povinen se seznámit se Zásadami, které jsou uloženy na obecním úřadě 

a v elektronické podobě na webových stránkách obce. 

 

Posuzování bude provedeno v pořadí došlých žádostí. Žadatelé, jejichž žádost byla přijata 

jako šestá a další, budou v pořadí přijetí jejich žádostí vedeni jako náhradníci pro zařazení do 

programu, pro případ vyřazení některé z žádostí, přijatých jako první až pátá. Výsledky 

posouzení žádostí budou zveřejněny na úřední desce obce a na webových stránkách obce do 

30. 6. 2016. 

 

Žadatel musí realizovat úpravu fasády do 31. 10. 2016 a předložit obecnímu úřadu žádost 

o vyplacení příspěvku nejpozději 7. 11. 2016 do 17:00 hodin. 
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Vyplacení příspěvku schválí zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání po obdržení 

žádosti o vyplacení příspěvku a provedení kontroly stavební komisí a jejím doporučujícím 

stanovisku. 

 

V Radonicích 17. 3.  2016 

 

 

 

 

 

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

        místostarosta obce                   starosta obce 

              Jan Stypola              Ing. Stanislav Němec, MBA 
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                      příloha č. 2 k bodu 9/7 

 

 

 
OBEC RADONICE 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

 

Zásady pro poskytování příspěvků ke zlepšení vzhledu obce 

v rámci Revitalizačního programu  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zastupitelstvo obce Radonice, v rámci kompetencí svěřených mu zákonem o obcích, 

rozhodlo na základě přijatého programu revitalizace obce o zavedení Motivačního 

programu ke zlepšení vzhledu obce. 

2. Motivační program ke zlepšení vzhledu obce (dále jen Motivační program) je způsob 

podpory vlastníků nemovitostí, směřující ke zlepšení stavu vnějších plášťů budov (fasád) 

v rámci oprav nebo rekonstrukcí. Příspěvek je možno poskytnout pouze na rekonstrukci 

či opravu fasády již zkolaudované budovy, nikoliv na první fasádu stavby. 

3. Poskytování příspěvků se bude řídit těmito Zásadami pro poskytování příspěvků 

ke zlepšení vzhledu obce v rámci Revitalizačního programu (dále jen Zásady). 

4. Administrativní kontrolu žádostí o přidělení příspěvku zajišťuje Finanční výbor 

zastupitelstva obce (dále jen finanční výbor, FV), věcné posuzování Stavební komise rady 

obce (dále jen stavební komise). O přidělení příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce, 

na příspěvek není právní nárok.  

5. Příspěvek může být poskytnut na jeden objekt pouze jednou. 

 

II. 

Pojmy 

Pro účely těchto Zásad se vymezují pojmy takto: 

 

1. příspěvek: finanční částka 20 tis. Kč poskytnutá obcí Radonice vlastníku objektu formou 

dotace, určené pro zlepšení stavu vnějšího pláště objektu, 

 

2. objekt: budova, nacházející se v katastrálním území obce, 

 

3. žadatel: vlastník nebo vlastníci objektu, zapsaní v katastru nemovitostí, který žádá nebo 

kteří žádají o poskytnutí příspěvku, 

 

4. žádost: tiskopis, jehož použití je stanoveno Zásadami a který je podkladem pro 

posuzování žádostí o příspěvek, 

 

5. poskytovatel příspěvku: obec Radonice.  
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III. 

Vyhlášení Motivačního programu 

 

1. Motivační program vyhlašuje zastupitelstvo obce. 

 

2. Vyhlášení Motivačního programu se provede v návaznosti na rozpočet obce zpravidla 

začátkem kalendářního roku na úřední desce obce, na webových stránkách obce, případně 

i jiným vhodným způsobem. 

 

3. Ve vyhlášení Motivačního programu musí být stanoveno: 

a. lhůta pro podání žádosti a místo kde je k dispozici tiskopis žádosti, 

b. termín oznámení výsledků posouzení žádostí a způsob jejich zveřejnění, 

c. lhůta pro realizaci stavby žadatelem a nejpozdější termín k podání žádosti 

o vyplacení příspěvku. 

 

IV. 

Přijímání žádostí 

1. Žádosti přijímá obecní úřad v termínu stanoveném ve vyhlášení Motivačního programu 

na úřední desce. 

2. Žádost podává žadatel, jímž je vlastník (vlastníci) nemovitosti, který je (kteří jsou) zapsán 

(zapsáni) v katastru nemovitostí. Žadatel je povinen uvést v žádosti správné, pravdivé 

a úplné údaje a musí výslovně souhlasit s podmínkami, které jsou stanoveny Zásadami. 

Nesplnění těchto podmínek je důvodem pro vyřazení žádosti z posuzování. 

3. Žadatel podává žádost v listinné podobě, na předepsaném tiskopisu (příloha č. 1), úplně 

vyplněnou, v jednom výtisku a s požadovanou přílohou – kopií platného výpisu z katastru 

nemovitostí. Obecní úřad provede prvotní kontrolu úplnosti žádosti, opatří podanou žádost 

datem a časem podání a kopii 1. strany žádosti s vyznačenou dobou podání žádosti předá 

žadateli. Neúplně vyplněnou žádost obecní úřad nepřijme, ale vyzve žadatele k jejímu 

doplnění. Po doplnění bude žádost přijata a zařazena do pořadí za další již přijaté žádosti. 

4. Obecní úřad vede průběžně evidenci žádostí v pořadí, jak byly podány. K evidenci 

se využije tiskopis uvedený v příloze č. 2. 

5. Podané žádosti se žadatelům nevracejí. 

 

V. 

Posuzování žádostí 

1. Po termínu k podání žádostí předá obecní úřad všechny došlé žádosti finančnímu výboru. 

Součástí předání je rovněž vyplněný přehled žádostí. 

2. Finanční výbor provede kontrolu úplnosti a věcné správnosti údajů v žádosti a prověří 

údaje z katastru nemovitostí. Při zjištění nesprávných či neúplných údajů vyzve žadatele 

jejich doplnění do deseti dnů. Není-li ve stanovené lhůtě žádost doplněna, z dalšího 

posuzování se vyřadí. 

3. Po kontrole žádostí finanční výbor předá žádosti, které mohou být uspokojeny z rozpočtu 

obce v příslušném roce a další tři žádosti (náhradníky) v pořadí došlých žádostí stavební 

komisi k posouzení. Při vyřazení některé žádosti se posunuje pořadí ve prospěch dalších 

žadatelů včetně náhradníků. Ke každé předané žádosti FV zavede spisovou obálku, do níž 

budou ukládány všechny dokumenty týkající se žádosti a jejího posuzování. 

4. Stavební komise provede fyzickou kontrolu objektu, pořídí obrazový záznam stavu 

objektu a doporučí zařazení či nezařazení objektu do Motivačního programu v příslušném 

roce. Měřítkem pro posuzování vhodnosti zařazení objektu do Motivačního programu 
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je technický stav fasády příslušného objektu a zlepšení vzhledu obce. Své doporučení 

zapíše do žádosti, doplní do spisu žádosti obrazový záznam a předá zastupitelstvu obce. 

Zastupitelstvo na základě doporučení stavební komise rozhodne o zařazení žádosti 

do programu. 

 

5. Obecní úřad zveřejní přehled a pořadí žadatelů a náhradníků, kteří byli zařazeni 

do Motivačního programu v příslušném roce na úřední desce a na webových stránkách 

obce. Finanční výbor na nejbližším zasedání zastupitelstva obce podá zprávu o postupu 

posuzování žádostí. 

6. Dojde-li v době od podání žádosti ke změně okolností u žadatele v tom smyslu, že by 

příspěvek nemohl být poskytnut (např. nebude možno dokončit stavbu ve stanoveném 

termínu), žadatel je povinen toto písemně oznámit obecnímu úřadu. Zastupitelstvo upraví 

pořadí žádostí a zařadí do programu náhradníka. 

 

VI. 

Kontrola provedeného díla 

1. Žadatel, po provedení stavby, nebo části stavby, jejímž výsledkem je úprava vnějšího 

pláště objektu písemně vyrozumí obecní úřad o připravenosti ke kontrole. 

2. Za fasádu způsobilou k poskytnutí příspěvku se považuje fasáda provedená a zcela 

dokončená za správného použití standardních stavebních technologií a materiálů. 

3. Kontrolu upraveného vnějšího pláště provede stavební komise do 30 dnů od obdržení 

žádosti o proplacení příspěvku, nejpozději však do 30. 11. a pořídí o tom též obrazový 

záznam. Následně doplní žádost o stanovisko stavební komise k poskytnutí příspěvku, 

připojí obrazový záznam a předá finančnímu výboru k dalšímu postupu. 

 

VII. 

Poskytnutí příspěvku 

1. Finanční výbor provede kontrolu správnosti doplněné žádosti a předloží zastupitelstvu 

obce ke schválení příspěvku. 

2. Zastupitelstvo obce schválí příspěvek podle Motivačního programu a obecní úřad zajistí 

zpracování a podepsání smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace je příspěvek poukázán žadateli. 

 

 

VIII. 

Informace a kontrola 

1. Z důvodu zajištění veřejné kontroly Motivačního programu budou na webových stránkách 

obce zveřejněny údaje o podaných žádostech, a to o jménech žadatelů a číslech popisných 

objektů, které byly zařazeny do Motivačního programu v příslušném roce, a rovněž 

o poskytnutých příspěvcích. 

2. Každý žadatel musí souhlasit s uvedením údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku na 

úřední desce a webových stránkách obce. Každý žadatel musí umožnit stavební komisi 

fyzickou kontrolu objektu před zahájením stavby a po jejím dokončení. Nesplnění těchto 

podmínek má za následek vyřazení z Motivačního programu. 

3. Kontrolní výbor zastupitelstva obce provede kontrolu žádostí, které byly zařazeny 

do programu a kontrolu dokumentace po vyplacení příspěvků. O výsledcích kontroly podá 

výbor zprávu zastupitelstvu obce. 

4. Dokumentace Motivačního programu bude uložena na obecním úřadě po dobu 10 let 

od ukončení příslušného kalendářního roku. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2007 usnesením č. 11/6 

a upraveny dne 3. 1. 2008 usnesením č. 12/5. Jejich úprava či doplnění podléhá schválení 

zastupitelstvem obce. 

 

2. Součástí Zásad jsou přílohy s tiskopisy: 

1. Žádost o příspěvek 

2. Přehled žádostí 

3. Žádost o vyplacení příspěvku 

4. Smlouva o poskytnutí dotace 

 

 

 

 

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

Místostarosta obce             Starosta obce 

Jan Stypola                Ing. Stanislav Němec 
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                                       příloha č. 1 k bodu 9/9 

 


