
 

 

Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 13. 9. 2016 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.05 hodin. 

Přítomno  :  13 členů  

Omluveni  :    Mgr. Martin Běloch, Radek Baťcha  

Předsedající :   Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :   Jaromír Forman, Václav Myslivec  

Zapisovatel  :   Věra Bábíčková 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 13 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

Pořad jednání: 

11/1   Zpráva kontrolního výboru 

11/2   Zpráva o činnosti Rady    

11/3   Zpráva o činnosti Obecní policie 

11/4   Záměr zřízení základní školy 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Rozprava:    

- Ing. Němec - navrhl zařazení dalšího bodu programu, jako bod 11/4 zařadit Zprávu FV 

o průběžném plnění rozpočtu pro rok 2016 se stavem k 31.8.2016 a jako bod 11/5 

přesunout Záměr zřízení základní školy. 

 

Pořad jednání: 

11/1   Zpráva kontrolního výboru 

11/2   Zpráva o činnosti Rady    

11/3   Zpráva o činnosti Obecní policie 

11/4   Zpráva FV o průběžném plnění rozpočtu pro rok 2016 se stavem k 31.8.2016 

11/5   Záměr zřízení základní školy 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 



Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání : 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

11/1    Zpráva kontrolního výboru 

   – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

 

Dne 12. 9. 2016 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 

 

 

Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek.   

   

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

11/2    Zpráva o činnosti rady 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

-  od posledního jednání ZO dne 16. 6. 2016 se rada obce sešla 9 x,  

- stavební akce: 

 -  probíhá rekonstrukce kulturního domu – s firmou KAZIKO je zatím dobrá spolupráce 

  a stavba  probíhá podle harmonogramu, 

 -  proběhla rekonstrukce oplocení OÚ a MŠ, 

 - byla dokončena odstavná plocha v ulici Příčná, 

 -  byl dokončen přechod v ulici Vinořská, 

 -  byla provedena oprava vodovodu v ulici Pavlova, 

 -  vyřizuje se stavební povolení na vybudování inženýrských sítí na parc. č. 205/9 (ulice 

  Krátká), 

 - pokračuje projednávání změn územního plánu č. 4 a č. 5, 

 - lokalita Na Vartě (ulice Na svahu) – investor společnost Bayeta požaduje převzetí  celé 

  této lokality do majetku obce – obec převezme až po úplném dokončení, zatím není  

  připraveno k převzetí, 

 - řešila se údržba pozemků soukromých vlastníků – byly zaslány výzvy majitelům   

  pozemků ohledně posekání trávy, 

  -  u domu č.p. 8 (vedle obecního úřadu) byla na náklady majitele objektu vyměněna   

  zámková dlažba, která byla nájemcem objektu znečištěna olejem z automobilu, 



 -  hlavním bodem jednání rady obce je výstavba základní školy, která bude projednávána 

  dnes jako samostatný bod programu, 

- dále se řešila se výstavba silničního okruhu kolem Prahy, 

- PVK – ztráty vody v obci – trestní oznámení, která podala obec bylo PČR odloženo,  

-  řešili se nedostatky v údržbě obce, 

-  firmou Fytomax bude proveden bezpečnostní prořez vrb v RPA, po skončení vegetační 

doby bude proveden radikální výchovný řez těchto stromů, 

- v hale vedle OÚ ukončila svou činnost společnost Okna Macek a od 1.10. zde skladovací 

prostory bude využívat firma prodávající sedací soupravy, 

- kulturní akce: 

 -  v srpnu se uskutečnil tradiční výlet pro seniory, 

 -  v RPA proběhlo Vítání prázdnin a koncert skupiny Plavci, 

 -  v Obecním domě se uskutečnilo ochotnické představení, 

 -  byly vydány Radonické listy – starosta požádal, aby příspěvky do RL byly zasílány včas 

  a pokud by někdo měl zájem stát se redaktorem Radonických listů, aby se přihlásil na 

  obecním úřadě. 

  

Rozprava:      

- p. Matoušek – navrhl, aby prořez vrb v RPA byl proveden pokud možno co nejšetrněji, 

- Ing. Němec – konstatoval, že prořez bude provádět odborná firma (Fytomax),  

-  p. Myslivec – doplnil, že zásah bude proveden hlavně z důvodu bezpečnosti, protože 

v poslední době bylo zjištěno velké množství ulámaných větví. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

11/3  Zpráva o činnosti obecní policie  

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie    

             

       Z diskuse na minulé schůzi zastupitelstva vyplynul úkol pro obecní policii zajistit 

demontáž dopravní značky ,,Konec obytné zóny“ v ulici Na svahu před křížením s ulicí Na 

Vartě. Vzhledem k tomu, že strážník OP při demontáži výše uvedené dopravní značky byl 

pracovníkem firmy provádějící dokončující práce v dané lokalitě upozorněn, že stavba nebyla 

dosud předána obci, bylo splnění tohoto úkolu odsunuto do předmětného předání. Žadatel 

o tuto úpravu v souladu s BESIPem byl o tomto osobně vyrozuměn.  

   Od 1. 8. 2016 započal pracovat u OP nový strážník s dlouholetou praxi u PČR a OP 

v Úvalech a Milovicích za strážníka, kterému vypršela pracovní smlouva, jemuž nebyla 

z důvodu neuspokojivých dlouhodobých výsledků tato smlouva prodloužena. Nový strážník 

po zaškolení do místních náležitostí vykonává službu doposud řádně. 

   V průběhu měsíců červen - srpen  roku 2016 vykonávala OP průběžně  prevenci proti 

kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek 

v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv. V tomto období 

vykonal 2 směny na území VPS strážník z detašovaného pracoviště Nehvizdy, čímž zvýšil 



svou osobní a uzemní znalost a přispěl k možnosti efektivnějšího čerpání dovolených 

zbývajících strážníků při zachování nepřetržité služby občanům. 

      Hlídky OP celkem 72 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 39 x provedly 

vlastní kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. 

V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení 

objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti 

na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány. 

      Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve 

vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání 

alkoholického nápoje mladistvým osobám.  

      V průběhu období červen - srpen bylo provedeno v 19 dnech měření překročení 

rychlosti v obcích místní příslušnosti, kdy bylo strážníky uloženo 33 pokut. 

     Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do 

velkoobjemových kontejnerů a u mateřské školy, hlídky provedly další zákroky (příloha č. 1).  

 

Rozprava:    

- Ing. Němec – upozornil na poměrně velké množství, byť někdy méně závažných, zákroků 

a konstatoval, že je znát, že služba obecní policie je nepřetržitá,  

- p. Moudrý – upozornil, že měřič rychlosti ve směru od Vinoře občas nefunguje, 

- Ing. Němec – potvrdil tuto skutečnost a dále upozornil, že je třeba prověřit umístění 

reklamních cedulí, hlavně s ohledem na bezpečnost, některé jsou umístěny v blízkosti 

křižovatek,  

- p. Hamera – upozornil, na uzavírku silnice v Brandýse nad Labem, kde není možné najet 

na dálnici a proto se v obci pohybuje velké množství automobilů a bohužel i nákladních, 

- Ing. Němec – doplnil, že koncem měsíce září ještě bude uzavřen průjezd obcí Dehtárny, 

- p. Vrba – upozornil na skutečnost, že v ulici Na svahu zatím není veřejné osvětlení, 

- Ing. Němec – konstatoval, že pokud společnost Bayeta pozemky neuvede do stavu, kdy je 

bude možné převést do majetku obce, nemůže tam obec cokoliv budovat, 

- pí. Trajová – upozornila, že v ulici Na Vartě nesvítí 2 světla, 

- Ing. Němec – odpověděl, že toto již bylo nahlášeno a řeší se oprava, 

- p. Šenych – vyslovil obecní policii pochvalu za jejich činnost. 

 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

 

 

11/4   Zpráva FV o průběžném plnění rozpočtu pro rok 2016 se stavem k 31. 8. 2016 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru 

 

 

  FV projednal na svém jednání dne 12. 9. 2016 průběžný výsledek plnění rozpočtu roku 

2016 se stavem k 31. 8. 2016 a pověřil předsedu zpracováním zprávy o plnění rozpočtu 

k předložení na příštím zastupitelstvu dne 13. 9. 2016. Jedná se pouze o informativní zprávu 

o průběžném plnění rozpočtu za rok 2016 pro zastupitelstvo. 



Příjmy: (příloha č. 1) 

- Hlavní zdroj příjmů z daní všeho druhu je ke konci srpna plněn na 76,27 %, což je 

výsledek, který dává předpoklad, že celkový plán příjmů obce bude minimálně splněn. 

Spíše to napovídá, že bude překročen. 

- Celkově byly příjmy ke konci srpna plněny na 78 % a máme před sebou ještě 

3 měsíce do konce roku. Z plánovaných celkových příjmů ve výši 13 965 000 byly 

již realizovány příjmy v celkové výši 10 892 432,- Kč, což můžeme hodnotit jako 

velmi dobrý výsledek. 

 

Výdaje: (příloha č. 2) 

- V plánovaných výdajích máme jediný paragraf již vyčerpaný na 100% (3416 - ostatní 

tělovýchovná činnost), kde však již žádné výdaje do konce roku nepředpokládáme. 

- Dále máme na 80% vyčerpaný paragraf 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, kde nám 

takto vysoké čerpání způsobilo rozšíření počtu strážníků a zavedení nepřetržité služby.  

- Dalších několik paragrafů – „péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“, zastupitelstva, 

činnost místní správy je čerpáno mezi 60 a 70%, což by, vzhledem k době zbývající 

do konce roku, nemělo představovat žádný problém 

 

- Celkově jsou výdaje průběžně realizovány na 48,41 %. Z plánovaných výdajů 

v celkové výši 32 940 000 bylo zatím celkově realizováno „pouze“ 15 947 693,- Kč. 

Do konce roku však budeme platit ještě několik vysokých faktur za rekonstrukci KD, 

takže celkovou realizaci nákladů jistě minimálně částečně doženeme. 

 

Rozprava: 

 - Ing. Němec - upozornil, že ve zprávě se hovoří o 3 měsících, které zbývají do konce roku, 

 ale vzhledem k tomu, že zpráva je k 31. 8. 2016, jedná se ještě o 4 měsíce. Dále navrhl, že 

 zprávu by zastupitelstvo mělo vzít na vědomí a ne schválit, jak je uvedeno v usnesení. 

- Ing. Růžička jako předkladatel zprávy s tímto vyslovil souhlas. 

 

 

Usnesení č. 11/4 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Bere na vědomí: 

1.1.  Materiál „Zpráva FV o průběžném plnění rozpočtu pro rok 2016 se stavem   

  k 31.8.2016“. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

11/5   Záměr zřízení základní školy 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 Předešlá schůze zastupitelstva obce uložila radě obce předložit zastupitelstvu návrh na 

konečné rozhodnutí o výstavbě základní školy včetně způsobu financování.  

  

 Celková situace se zajištěním povinné školní docházky pro děti z Radonic je zastupitelům 

detailně známa, takže postačuje pouze rekapitulovat, že naše obec dostala v dubnu tohoto 



roku výpověď z veřejnoprávní smlouvy o společném školském obvodu s MČ Satalice 

a vzhledem k tomu, že v okolí neexistuje žádná obec nebo městská část, která by byla 

schopna a ochotna uzavřít s námi obdobnou smlouvu, musíme od příštího školního roku 

zajistit možnost školní docházky vlastními silami.  

 V uplynulém období se tedy rada v souladu s předešlými usneseními zastupitelstva 

zaměřila jednak na přípravu veškerých potřebných podkladů pro dnešní rozhodnutí a jednak 

na vlastní realizaci nutných předběžných kroků pro zřízení školy a výstavbu její budovy. 

  

 Chceme-li v obci provozovat vlastní základní školu, musíme ji nejprve formálně zřídit 

jako právní subjekt. Vzhledem k tomu, že již takto máme zřízenu školu mateřskou, je 

nejjednodušší cestou rozšíření její činnosti i na školu základní, a to schválením nové zřizovací 

listiny, která je uvedena jako příloha toho materiálu č.1. Schválením této zřizovací listiny tak 

ze stávající mateřské školy vznikne „Základní a mateřská škola Radonice, příspěvková 

organizace“, která bude fyzicky obě školy provozovat. Po schválení této zřizovací listiny 

musíme následně podat návrh na zápis uvedených změn do Obchodního rejstříku a do konce 

září požádat o zápis do rejstříku škol vedeného ministerstvem školství. 

  

  Podmínkou pro zápis do školského rejstříku jsou pak vhodné prostory alespoň pro první 

třídu, schválené pro tento účel hygienikem. Protože do ZŠ Satalice nastoupil poslední ročník 

radonických dětí právě v tomto školním roce a výše uvedené prostory tak musíme mít 

k dispozici již v září 2017, do kdy není reálné postavit novou budovu, budou pro první rok 

provozu školy využity místnosti v prvním patře Obecního domu.  Třída pro 20 dětí bude 

zřízena v klubovně, družina a jídelna v sále a kuchyňka bude sloužit pro přípravu pokrmů, 

které se budou dovážet ze stávající kuchyně mateřské školy.  Veškeré podmínky provozu byly 

konzultovány a schváleny hygienickou službou a technicky tak nic otevření této provizorní 

první třídy nebrání. 

  

 Jak již bylo výše konstatováno, regulérní stálou budovu školy musíme mít k dispozici 

nejpozději od prvního září 2018. Abychom tento termín vůbec byli schopni stihnout, 

uskutečnili jsme již řadu potřebných kroků. V prvé řadě proběhla řada jednání s představiteli 

kraje i ministerstva školství. Několikrát jsme jednali přímo s hejtmanem středočeského kraje 

a náměstkyní ministryně školství, abychom s nimi koordinovali náš postup i případnou 

finanční pomoc státu. Na těchto jednáních bylo zřejmé, že i kraj a MŠMT konkrétně 

prověřovaly naši situaci a kapacity okolních škol a v podstatě berou na vědomí, že jiné řešení 

než výstavba nové školy de facto neexistuje. Zároveň z uvedených jednání vyplynulo, že 

nejvhodnějším a i z organizačního a ekonomického hlediska nejracionálnějším řešením bude 

v první etapě výstavba budovy pro první stupeň včetně družiny, kuchyně a jídelny. Takovéto 

kapacity pak je možné podpořit z dotačního programu MŠMT až 30 milióny korun při 

minimální spoluúčasti obce 15%. To je objem finančních prostředků, který by pro náš případ 

byl zcela optimální, protože celkové náklady na první stupeň školy jsou odhadovány na cca 

40 mil. Kč včetně DPH.  

  

 Výzva MŠMT k tomuto dotačnímu programu byla zveřejněna prvního září, takže 

v současné době probíhají intenzivní práce na přípravě naší žádosti, která musí být podána 

nejpozději do 31. října.  Její součástí je řada dokumentů a podkladů, které podléhají schválení 

zastupitelstva, takže je třeba počítat s tím, že se k této věci bude muset cca v polovině října 

sejít další schůze zastupitelstva. 

  

 Jedním z důležitých kritérií při schvalování dotace je také projektová připravenost stavby, 

optimální je samozřejmě pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti. Za účelem 

dosažení toho cíle proběhlo několik jednání se stavebním úřadem, jejichž výsledkem je 



dohoda o využití ustanovení stavebního zákona o získání stavebního povolení formou tzv. 

veřejnoprávní smlouvy, což nám oproti klasickému územnímu a stavebnímu řízení uspoří 

poměrně dost času a je tak reálné, že k žádost o dotaci budeme moci stavební povolení 

doložit.  

 Základní podmínkou pro to však samozřejmě je náležitě zpracovaný projekt stavby 

a doložená souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a institucí. Na projektu se proto 

intenzivně pracuje, pro jeho další rozpracování a dokončení je však třeba, aby k němu zaujalo 

stanovisko také zastupitelstvo. V příloze č. 2 jsou proto uvedeny následují orientační výkresy: 

a) situace stavby, b) půdorys přízemí, c) půdorys prvního patra, d) a e) vizualizace objektu. 

Objekt je navržen tak, aby ho bylo na pozemek 188/1 umístit i beze změny územního plánu, 

v přízemí je umístěna kuchyně, jídelna, dvě družiny, administrativa a kancelář ředitele, šatny 

a sociální zařízení, v prvním patře pak pět kmenových učeben s kabinety, jedna odborná 

učebna a sociální zařízení. Detailní vysvětlení k uvedeným výkresům proběhne přímo na 

jednání zastupitelstva.  

  

 V souladu s výše uvedenými výsledky z jednání na MŠMT je tedy navrhována stavba 

pouze pro první stupeň ZŠ, přičemž budova je koncipována tak, aby k ní bylo možno v druhé 

etapě v případě potřeby přistavět další křídlo pro druhý stupeň. Teprve ve třetí etapě a při 

dostatečném zajištění finančních zdrojů by se přistoupilo ke stavbě tělocvičny. Pro tělesnou 

výchovu se tak počítá s využitím prostorů v tenisové hale, o čemž již proběhla jednání s jejími 

majiteli, v případě potřeby bude možno využít i sály v Obecní dům nebo kulturním domě.  

Jako venkovní sportoviště bude využito zejména víceúčelové hřiště v přímém sousedství 

budoucí školy, ale i hřiště fotbalové nebo tenisový areál.  

  

 Nejpodstatnější otázkou výstavby školy je samozřejmě zajištění jejího financování. Jak již 

bylo zmíněno výše, celkový náklad na výstavbu budovy pro první stupeň včetně vybavení se 

bude pohybovat okolo cca 40 mil. vč. DPH. Tento odhad vychází z již zpracovaného 

pracovního položkového rozpočtu v ceníkových cenách, rozhodující však bude finální 

dosažená cena ve veřejné soutěži. Rozpočet pak bude muset být také součástí žádostí o dotaci, 

takže ho zastupitelstvo ještě bude mít k dispozici v upřesněné podobě. 

  

 Pokud jde o zdroje financování, je třeba je mít krytí z vlastních zdrojů, ale zároveň udělat 

vše pro to, abychom byli maximálně úspěšní v dotačním řízení.  

  

 Jako vlastní zdroje by sloužily volné finanční prostředky obce, které po dokončení 

rekonstrukce kulturního domu budou činit cca 25 mil. Kč. Dalším zdrojem financí pak může 

být prodej stavebních 16 parcel v ulici Krátká. Jak již bylo zmíněno na předešlých jednáních 

zastupitelstva obce, náklady na zasíťování těchto pozemků budou činit cca 4-5 mil. Kč, tržba 

z prodeje při ceně cca 3.200 Kč za m2 cca 42 mil. Kč. Použitelné zdroje z této transakce tedy 

jsou cca 38 mil., celkem tedy pak cca 60 mil. (i s drobnou rezervou). Kč. To nám umožňuje 

v nejhorším případě školu vybudovat zcela ze svých zdrojů, v případě úspěchu v dotačním 

řízení bychom pak měli k dispozici další prostředky pro eventuální stavbu druhého stupně. 

Pokud by se podařilo získat dotaci v maximální výši 30 mil a náklady na stavbu včetně 

vybavení by byly 40 mil. Kč, měli bychom po dokončení stavby k dispozici cca 50 mil. Kč, 

bez dotace pak cca 20 mil. 

K reálnému čerpání prostředků na stavbu dojde v letech 2017 a 2018, přičemž o přidělení 

dotace bude rozhodnuto až v únoru příštího roku. S těmito skutečnostmi bude třeba počítat 

i při sestavování rozpočtu pro příští rok a náležitě je zohlednit, proto je v tomto smyslu  také 

navržen bod č.4 usnesení. 

    



   Mezi podmínky nejen úspěšného dotačního řízení, ale především úspěšného fungování 

školy patří také spolupráce s okolními obcemi nebo městskými částmi.  Zřízení společného 

školského obvodu není reálné, nicméně existují možnosti spolupráce i na jiné bázi. S MČ 

Satalice tak byla předjednána Dohoda o spolupráci při zajištění školní docházky uvedená 

v příloze č. 3, na jejímž základě by naše škola při volné kapacitě v případě zájmu Satalic 

přijímala jejich děti. Zároveň by mohlo docházet i ke společnému využívání odborných 

učitelů, zejména v případě, že bychom v budoucnu vybudovali i druhý stupeň ZŠ.  V tomto 

směru byla připravena také dohoda s Obcí Veleň, která je uvedena v příloze č. 4. Tyto dohody 

by mohly napomoci jednak plnému naplnění kapacity školy a jednak, zejména právě 

v případě existence druhého stupně, k zajištění kvalitních učitelů odborných předmětů.  

 

   Rozhodnutí o zřízení a výstavbě školy je jistě velmi závažným krokem, který poznamená 

naši obec na mnoho generací a jako k takovému je k němu třeba přistupovat s maximální 

obezřetností a odpovědností. Se znalostí všech skutečností a souvislostí, počínaje 

demografickou studií, přes kapacity škol v okolí, přes naše možnosti financování až po 

společenský význam školy v obci jsem přesvědčen, že neexistuje jiné reálné a dlouhodobé 

řešení naší situace se zajištěním školní docházky, než školu zřídit, vybudovat a provozovat. 

 

   Doporučuji proto všechny body usnesení schválit tak, jak jsou navrženy, přičemž o každém 

z nich navrhuji hlasovat samostatně.  

 

Rozprava:   

- p. Matoušek – k bodu 8 – navrhl zvážit prodej pozemků v ulici Krátká, 

- Ing. Němec – schválením usnesení (bod 8) není ještě rozhodnuto o samotném prodeji 

parcel, pokud k němu dojde musí ho schválit zastupitelstvo, 

- p. Janík – upozornil, že pokud nedostaneme dotaci nebudeme mít finanční prostředky na 

výstavbu školy a proto by bylo dobré mít pozemky připraveny k případnému prodeji, 

- JUDr. Pokorný – dotázal se, zda v kupních smlouvách na prodej pozemků bude zahrnuta 

podmínka přihlášení k trvalému pobytu, 

- Ing. Němec – odpověděl, že tato podmínka by v kupních smlouvách mohla být, 

- p. Myslivec – konstatoval, že zastupitelstvo se k výstavbě školy vyjádřilo již na minulém 

jednání,  

- Ing. Růžička – řekl, že si myslí, že dotaci bychom mohli získat, 

- Ing. Němec – informoval o podmínkách získání dotace, 

-  JUDr. Pokorný – podotkl, že prvořadá varianta by měla být schopnost financování 

z vlastních zdrojů, 

- p. Moudrý – vznesl dotaz, zda budeme mít finanční prostředky na financování stavby pro 

II. stupně ZŠ, 

- Ing. Němec – bude záležet na tom, zda dotaci dostaneme již na I. stupeň. V případě, že ano 

finanční prostředky na další výstavbu bychom měli z vlastních zdrojů, ale určitě bychom 

znovu žádali i o dotaci. 

- Ing. Hošek – dotázal se, kdy se bude dávat projekt ke schválení na stavební úřad, 

- Ing. Němec – zatím se řeší umístění stavby a inženýrské sítě, 

- p. Beneš – uvedl, že je těžké dopředu rozhodnout, zda až bude dostavěná škola budou chtít 

rodiče do ní přesunout děti ze Satalic, dále vznesl dotaz na výstavbu kuchyně ve škole, 

minule bylo zmíněno, že by strava mohla být řešena z mateřské školy, 

- Ing. Němec – kuchyně MŠ má omezenou kapacitu, 

- p. Beneš – dále dodal, že by bylo dobré do budoucna počítat s výstavbou tělocvičny, 

- p. Richterová – ocenila záměr výstavby základní školy a vznesla dotaz, kdy se bude konat 

konkurz na ředitele školy a kde bude zápis do 1. třídy, 



- Ing. Němec – zápis proběhne již v Radonicích a do té doby bude muset být vybrán nový 

ředitel školy, 

- p. Richterová – se dála dotázala, zda škola bude dostavěna, aby do ní mohly nastoupit děti 

ve školním roce 2018-2019, 

- Ing. Němec – odpověděl, že do této doby škola musí být hotova, 

-  p. Vrba – vyslovil názor, že je dobré, že děti chodí do školy v místě, kde bydlí,  

- Ing. Houšková – dotázala se, kolik zaměstnanců bude mít škola ve školním roce 2017/2018 

- Ing. Němec – pravděpodobně bude stačit ředitel(ka), který bude učit 1. třídu a družinář(ka).  

 

 

 

Usnesení č. 11/5/1:   

Zastupitelstvo obce 

Bere na vědomí: 

Informaci starosty obce o přípravě výstavby základní školy v obci. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 11/5/2:   

Zastupitelstvo obce 

Schvaluje: 

Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Radonice ve znění uvedeném v příloze 

č.1. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 11/5/3:   

Zastupitelstvo obce 

Schvaluje: 

Záměr výstavby budovy pro první stupeň základní školy na pozemku p.č. 188/1 v k.ú. 

Radonice u Prahy v koncepčním provedení uvedeném v příloze č.2. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 11/5/4:   

Zastupitelstvo obce 

Ukládá: 

Radě obce připravit návrh rozpočtu obce na rok 2017 tak, aby umožňoval financování 

výstavby školy z vlastních prostředků i z prostředků dotace Ministerstva školství mládeže 

a tělovýchovy. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 11/5/5:   

Zastupitelstvo obce 

Ukládá: 

Radě obce připravit podání žádosti o dotaci na výstavbu základní školy v rámci programu 

MŠMT 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 

územně samosprávnými celky“. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 11/5/6:   

Zastupitelstvo obce 

Schvaluje: 

Dohodu o spolupráci při zajištění školní docházky mezi Obcí Radonice a městkou částí 

Praha – Satalice ve znění uvedeném v příloze č.3 se zapracovanými připomínkami MČ 

Praha – Satalice. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 11/5/7:   

Zastupitelstvo obce 

Schvaluje: 

Dohodu o spolupráci zřizovatelů základních škol mezi Obcí Radonice a Obcí Veleň ve 

znění uvedeném v příloze č.4. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 



Usnesení č. 11/5/8:   

Zastupitelstvo obce 

Ukládá: 

Radě obce zajistit projektovou přípravu, stavební povolení, výběr zhotovitele 

inženýrských sítí a komunikací pro stavební parcely v ulici Krátká, a to tak, aby 

k realizaci stavby mohlo dojít v prvním pololetí roku 2017 a následně mohlo dojít 

k prodeji stavebních parcel jako zdroje financování pro výstavbu školy. 

Hlasování: 

Pro :        13                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:  
 

- pí. Apeltauerová – ocenila přítomnost velitele obecní policie po celou dobu jednání 

 zastupitelstva, 

- p. Lisý – vznesl dotaz, kdy se bude schvalovat žádost o dotaci, 

- Ing. Němec – žádost musí být podána do konce měsíce října a k tomu bude svoláno ještě 

 jedno zasedání zastupitelstva, 

- p. Brabec – vznesl dotaz, zda by v ulici Vinořská nemohl být měřič rychlosti nahrazen 

 jiným zařízením. 

 

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.48 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

   

Jaromír Forman           ………………………………… 

 

 

 

Václav Myslivec            ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce    
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