Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce
konaného 26. 10. 2016 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
12 členů
Omluveni
:
Mgr. Martin Běloch, Michal Matoušek, Šárka Nedvídková
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Miroslav Moudrý, Petr Janík
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 12 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
12
Proti : 0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
12/1
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Veřejnoprávní smlouva se stavebním úřadem Brandýs n. L.
Žádost o dotaci na výstavbu školy

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl rozšíření pořadu jednání o body 12/7 a 12/8.
Pořad jednání:
12/1
12/2
12/3
12/4

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočtové opatření č. 2/2016
1

12/5
12/6
12/7
12/8

Veřejnoprávní smlouva se stavebním úřadem Brandýs n. L.
Žádost o dotaci na výstavbu školy
Zřizovací listina „Základní školy a Mateřské školy Radonice“ – oprava písařské chyby
Změna územního plánu č. 6

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání :
Pro :
12
Proti : 0
Zdržel se : 0
Pořad jednání byl schválen.

12/1

Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 24. 10. 2016 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p.M.Moudrý
p.M.Matoušek
p.Š.Nedvídková - omluvena
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 :
12

12/2

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti rady
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

- rada se od posledního jednání ZO sešla 6 x,
- převážná část činnosti rady se týkala výstavby základní školy,
- stavební řízení – vyřizování stavební ho povolení, byla podepsána veřejnoprávní
smlouva s Městem Brandýs n. L. - Stará Boleslav, která nahrazuje stavební povolení,
- do konce listopadu bude zpracována prováděcí dokumentace,
- byla oslovena JUDr. Vítková se žádostí o připravení veřejné soutěže,
- řešil se provoz 1. třídy v Obecním domě ve školním roce 2017/2018,
- probíhá zápis ZŠ a MŠ do školského a obchodního rejstříku,
- bude se muset vypsat výběrové řízení na ředitele subjektu ZŠ a MŠ,
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-

-

- zpracovávala se žádost o dotaci – věcný záměr, projektový záměr a začlenění do
místního akčního plánu (MAP) vzdělávání,
výstavba inženýrských sítí na parc. č. 205/9 – v současné době máme platné územní
rozhodnutí na komunikace, probíhá vodoprávní řízení, je stále platné stavební povolení na
elektrické přípojky,
práce na rekonstrukci kulturního domu běží podle harmonogramu,
projednávaly se změny územního plánu č. 4 a č. 5,
bude nutno koupit nové kotle do kotelny MŠ a OÚ,
budou probíhat práce na rozpočtu na příští rok,
řešila se situace okolo občana Radonic, kterému je obec opatrovníkem,
proběhlo vítání občánků – rada vyslovuje poděkování kulturní komisi za přípravu.

Rozprava:
- p. Votruba – upozornil na prohlubně v silnici v ulici Ligasova,
- Ing. Němec – konstatoval, že SÚS na jaře přislíbila opravu, ale bohužel zatím k ní nedošlo,
- Ing. Houšková – upozornila, že stávající ředitelka MŠ paní Kůlová po nástupu na MD
nebude moci vykonávat funkci ředitelky, dále se dotázala, proč není možné vyhlásit
konkurz na nového ředitele již nyní,
- Ing. Němec – paní Kůlová je v současné době v pracovní neschopnosti a má za sebe
zástup, konkurz na ředitele/ku nového subjektu bude možné vyhlásit až po zapsání do
školského rejstříku, což bude nejdříve na přelomu roku,
- p. Stypola – zápis do 1. třídy je možné vyhlásit až do konce dubna,
- Ing. Němec – byla informována ředitelka MŠ i její zástupkyně, aby informovaly rodiče
dětí, které budou nastupovat do 1. třídy v Radonicích, že zápis bude až v měsíci dubnu,
- pan Beneš – vznesl dotaz ohledně termínu zápisu dětí do ZŠ, v okolních školách zápisy
probíhají v měsících leden a únor,
- Ing. Němec – zápis proběhne řádně, termín však bude upřesněn pravděpodobně na začátku
roku 2017, vše závisí na zapsání do školského rejstříku,
- pan Vrba – informoval, že dítě může jít k zápisu do jiné školy, než do které potom
skutečně nastoupí,
- Ing. Němec – ubezpečil, že vše proběhne v řádných termínech.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
12

12/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti obecní policie
- zpracoval Michael Hamera, velitel obecní policie
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

V průběhu období měsíce září – říjen (20. 10. 2016) roku 2016 vykonávala Obecní
policie Radonice (dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou
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standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem
všech veřejnoprávních smluv a se zákonem o Obecní policii.
Hlídky se v září prioritně věnovaly dopravě s ohledem na stavební práce v okolí
a tomu, že objízdné trasy osobních a nákladních automobilů vedly po komunikacích obcí
Podolanka, Jenštejn a Radonice. Po dobu opravy vozovky v Brandýse nad Labem na žádost
vedení obce Podolanka vykonávaly rozšířený ranní dohled nad přechody i v této obci. V obci
Jenštejn na žádost vedení obce prováděly hlídky průběžně odklon nákladních vozidel
a častější preventivní namátkové kontroly překročení rychlosti vozidel. V říjnu se prioritně
hlídky věnují nadále dopravě v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v Dehtárech a s tím
spojeným zákazem vjezdu vozidel do této části obce a objízdným trasám.
Hlídky OP celkem 73 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 15 x provedly
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 měsíce září a října bylo provedeno v 5 dnech pravidelné předem
plánované a oznámené měření překročení rychlosti v obcích místní příslušnosti. Strážníky
bylo v předmětném období uloženo 56 pokut.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do
velkoobjemových kontejnerů a u mateřské školy, hlídky provedly další zákroky (příloha č. 1).
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
12

12/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření č. 2/2016
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhované rozpočtové opatření reflektuje skutečný vývoj v příjmech a výdajích za
tři čtvrtletí roku 2016 a výhled do konce roku.
Celkově se rozpočet vyvíjí v rámci schválených parametrů, když na výdajové stránce
jsme na úrovni 59,04 % oproti schváleným výdajům a na straně příjmové na úrovni 90,18 %
plánovaných příjmů.
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K překroční původního rozpočtu došlo pouze u dvou výdajových položek, a to
u § 2212 „Místní komunikace“ z něhož byla financována výstavba přechodu v ulici Vinořská
a kde došlo k překročení původně odhadovaných nákladů o cca 83 tis. Kč.
Druhým upravovaným paragrafem je pak § 5311 „Obecní policie“, kde jsou
plánované náklady k 30. 9. 2016 vyčerpány z 88,98 %. Takto vysoké čerpání bylo způsobeno
zejména vyššími náklady na mzdy v důsledku zajišťování nepřetržité služby při menším počtu
strážníků. V důsledku několika personálních změn v obecní policii bylo totiž nepřetržitou
službu nutno zajišťovat formou přesčasů, což samozřejmě znamená zvýšené mzdové náklady.
Pro zajištění bezproblémového chodu obecní policie do konce roku se proto navrhuje zvýšení
částky v § 5311 o 500 Kč. Pro příští rok pak bude třeba projednat s obcemi, v nichž naše OP
vykonává svou činnost navýšení plateb z částky 500 Kč na obyvatele na úroveň cca 550 Kč.
Třetí položkou rozpočtového opatření je navýšení v § 3111 „Předškolní zařízení“,
kde se navrhuje navýšení prostředků na provoz MŠ o 150 tis. Kč. Oproti předchozím rokům,
kdy jsme mateřské škole poskytovali příspěvek ve výši cca 900 tis. Kč, byla tato částky v roce
2016 po dohodě s ředitelkou MŠ snížena na 500 tis. Vzhledem k nárůstu úvazků
vyplývajících z počtu dětí však částka nepostačuje k pokrytí mzdových nákladů, proto se na
žádost ředitelky navrhuje výše uvedené navýšení.
Vzhledem k pozitivnímu vývoji rozpočtu i na straně příjmů je pro výše navržená
navýšení výdajů dostatečné krytí. Podle skutečného vývoje daňových příjmů a zkušeností
z minulých let lze očekávat, že do konce roku budou daňové příjmy činit cca 3,5 mil. Kč, což
je o cca 1,8 mil. Kč více, než očekával schválený rozpočet. Navrhované rozpočtové opatření
v sobě však pracuje s patřičnou rezervou a zvyšuje tedy předpokládané daňové příjmy pouze
o částku 1,5 mil. Celkovou bilanci rozpočtu pak rozpočtové opatření č.2/2016 zlepšuje o 765
tis. Kč.
Navrhuji proto rozpočtové opatření schválit.
Přílohy:
1. Rozpočet obce po Rozpočtovém opatření č. 2/2016
2. Výkaz plnění rozpočtu k 30. 9. 2016
Rozprava:
- Ing. Houšková – vznesla dotaz k navýšení prostředků pro mateřskou školu a není
přesvědčena o jeho nutnosti,
- Ing. Němec – znovu upřesnil, jak již bylo zmíněno v důvodové zprávě, že finanční
prostředky nepostačují k pokrytí mzdových nákladů a doporučuje navýšení schválit, dále
požádal zastupitele, aby se k situaci vyjádřili,
- p. Stypola – doporučil schválení,
- Ing. Růžička – konstatoval, že MŠ na vlastní návrh v letošním roce oproti minulému
dostala o 400 tis. Kč méně a nyní se dostala do situace, že jí finanční prostředky nestačí
(ať už z důvodu nesprávné kalkulace nebo změny situace). Doporučil schválení navýšení
prostředků a finanční výbor na konci roku prověří hospodaření.
Usnesení č. 12/4 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č.2/2016, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
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a) Rozpočtové příjmy:
1) v paragrafu 0000 – daňové příjmy z částky 11.375 tis. Kč na částku 15.465 tis.
Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) v paragrafu 2212 „ Místní komunikace“ z částky 150 tis. Kč na částku 235 tis.
Kč.
2) v paragrafu 5311 „ Obecní policie“ z částky 3.250 tis. na částku 3.750 tis. Kč.
3) v paragrafu 3111 „Předškolní zařízení“ z částky 500 tis. Kč na částku 650 tis.
Kč.
Hlasování:
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

12/5

0

Zdržel se :

1 (Ing. Houšková)

Veřejnoprávní smlouva se stavebním úřadem Brandýs n. L.
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Podle předchozích rozhodnutí zastupitelstva probíhá intenzivní příprava výstavby
základní školy. Jednou ze základních podmínek pro zahájení výstavby i pro úspěšné podání
žádosti o dotaci je stavební povolení. Vzhledem k dlouhým časovým lhůtám, které klasické
stavební povolení vyžaduje, jsme po dohodě se stavebním úřadem zvolili cestu veřejnoprávní
smlouvy podle příslušných ustanovení stavebního zákona, která stavební povolení plně
nahrazuje a jejíž projednání je rychlejší.
Navrhuji smlouvu schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 12/5 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby – „Základní škola Radonice
1. etapa“ uzavřenou s Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
odborem Stavební úřad.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

6

0

12/6

Žádost o dotaci na výstavbu školy
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Podle předchozích rozhodnutí zastupitelstva byla zpracována žádost o dotaci
z programu MŠMT č. 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky“. V rámci tohoto programu je možné získat dotaci
ve výši až 30 mil. Kč, při minimálním spolufinancování ze strany obce ve výši 15 %.
V našem případě jsou celkové rozpočtové náklady na výstavbu prvního stupně ZŠ včetně
kompletního vybavení 45,86 mil. Kč, takže spolufinancování ve výši 15,86 mil. Kč by činilo
34,6%.
Součástí žádosti o dotaci je „Projektový záměr“ uvedený v příloze č. 2, který detailně
popisuje plánovanou stavbu, důvody její nutnosti i financování. Projektový záměr přitom
vychází z „Věcného záměru vzdělávání“ (příloha č. 1), který detailně analyzuje situaci ve
vzdělávací oblasti v obci a navrhuje její řešení.
Oba záměry i žádost o dotaci realizují předchozí usnesení zastupitelstva a jsou s nimi
v souladu, proto navrhuji všechna tři usnesení schválit.
Dále Ing. Němec navrhl usnesení doplnit o čtvrtý bod, který se týká spolufinancování
výstavby školy v případě schválení dotace.
Rozprava:
- Ing. Hošek – vznesl dotaz, který se týkal přidaného bodu usnesení,
- Ing. Němec – vysvětlil, v čem spočívá spolufinancování,
- Ing. Růžička – konstatoval, že se v podstatě jedná o formální věc. V případě získání dotace
by se podepisovala smlouva, kde by bylo vše upřesněno.
Usnesení č. 12/6 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Věcný záměr vzdělávání uvedený v příloze č. 1.
1.2. Projektový záměr výstavby budovy pro 1. stupeň základní školy s družinou a školní
jídelnou uvedený v příloze č. 2.
1.3. Podání žádosti o dotaci na výstavbu budovy pro první stupeň základní školy
s družinou a školní jídelnou z programu MŠMT č. 133 310 „Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ se
závazkem minimálního spolufinancování ve výši 15% celkových nákladů.
1.4. Spolufinancování výstavby školy v případě schválení dotace ve výši 34,6 %
z vlastních zdrojů obce.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

7

0

12/7

Zřizovací listina „Základní školy a Mateřské školy Radonice“ – oprava písařské
chyby
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zastupitelstvo na svém předchozím jednání dne 13. 9. 2016 svým usnesením 11/5/2
schválilo Zřizovací listinu své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola
Radonice, ve které se v čl. IV vymezuje majetek poskytnutý Obcí k provozu školy.
Ve schváleném textu je chybně uvedena adresa Obecního domu jako č. p. 457 v ulici
„Ligasova“, avšak podle Registru územní identifikace nemovitostí je správný údaj ulice „Ve
Tvrzi“. Navrženým usnesením se tedy ve zřizovací listině napravuje tato písařská chyba.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 12/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Opravuje:

1.1. v textu Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Radonice schválené
usnesením č. 11/5/2 ze dne 13. 9. 2016 písařskou chybu v čl. IV. u adresy domu
č.p. 457 „Obecní dům“ z chybně uvedené ulice „Ligasova“ na správné znění „Ve
Tvrzi“.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

12/8

0

Zdržel se :

0

Změna územního plánu č. 6
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Obec Radonice dlouhodobě prosazuje odsunutí trasy stavby 520 Silničního okruhu
kolem Prahy (SOKP) přes svůj katastr. Hlavním důvodem je zejména nepříznivý vliv
plánované stavby na životní prostředí v obci. Trasa zmíněné stavby byla zakotvena
v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, avšak z nich byla na základě naší žaloby
soudem pravomocně vyřazena. V současné době tedy nemá trasa oporu v nadřazené územně
plánovací dokumentaci, proto se navrhuje její vyřazení i z územního plánu obce.
Navrhuji tedy schválit usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu.
Rozprava:
- Ing. Honců – vznesl dotaz, zda by po vyřazení komunikace z územního plánu byly
vyřazeny i plánované izolační plochy zeleně,
- Ing. Němec – plochy jsou buď již zrušeny, nebo jejich zrušení bude požadováno. V tomto
stádiu by se jednalo pouze o vypuštění územní rezervy pro stavbu okruhu. Izolační plochy
se mohou řešit následně.
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Usnesení č. 12/8 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. pořízení Změny č. 6 ÚP obce Radonice spočívající ve vypuštění územní rezervy pro
stavbu Silničního okruhu kolem Prahy.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- p. Moudrý – upozornil na nefunkční měřič rychlosti v ulici Vinořská,
- k tomuto se vyjádřilo několik zastupitelů i hostů s různým výsledkem (někdy radar měří,
někdy ne),
- p. Stypola – objednávka na opravu byla obecním úřadem odeslána,
- Ing. Němec – odpověděl, že bude obecním úřadem prověřeno,
- p. Moudrý – dále upozornil na prohlubeň v chodníku v ulici Ligasova u č.p. 105,
- p. Baťcha – vznesl dotaz, zda by si mohl naproti svému domu v ulici Pavlova umístit na
vlastní náklady zrcadlo (špatně se mu vyjíždí z domu na komunikaci),
- Ing. Němec, p. Stypola – pokud bude umístěno na sloupu, který je na chodníku neměl by to
být problém,
- p. Vrba – dotázal se, jak pokračuje proces předání lokality Na svahu do majetku obce,
- Ing. Němec – od posledního jednání zastupitelstva nedošlo k žádné změně, předání je
podmíněno uvedením do řádného stavu, který by převzetí umožňoval,
- Ing. Honců – dotázal se, zda jeho doplňující materiály k žádosti, které dnes odeslal na
úřad, byly rozeslány zastupitelům, jednalo se o zařazení bodu k projednání na dnešním
zastupitelstvu, další dotaz se týkal probíhající změny ÚP č. 4 – zda je reálné cokoliv
změnit,
- Ing. Němec – tyto materiály rozeslány nebyly, zastupitelům byla rozeslána žádost zaslaná
koncem měsíce září a nikdo ze zastupitelů nenavrhl zařazení tohoto bodu do programu,
dále Ing. Němec upřesnil, že se jedná o pozemky (parc. č. 123/1, 116/52) u nájezdu na
dálnici na Prahu v majetku Ing. Honců a pana Stáry, ve změně č. 4 se projednává podání
Ing. Honců z roku 2014, aby pozemky byly určeny jako „louka“ (orná půda), v tomto
duchu se mění územní plán z „veřejné zeleně“ na „izolační zeleň“, v září 2016 přišla další
námitka od Ing. Honců s požadavkem na zařazení jako „lokalita stavebně využitelná“, což
není v průběhu projednávání změny územního plánu akceptovatelné a není reálné cokoliv
měnit. Pokud chcete cokoliv zařadit k projednání do zastupitelstva obce, musí být přesně
specifikováno, co se navrhuje, z jakého důvodu a jak se má rozhodnout. Změnu územního
plánu může navrhnout kdokoliv, ale pokud se týká pouze jeho zájmu, měl by celé
projednání zaplatit.
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- dále vystoupil zástupce společnosti Slavia Capital, která spolupracuje s Ing. Honců a sdělil,
že jsou ochotni změnu územního plánu s upřesněním budoucího využití předmětných
pozemků zainventovat,
- Ing. Němec – upozornil v případě plánované výstavby na nedostatečnou kapacitu čistírny
odpadních vod.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.52 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Miroslav Moudrý

…………………………………

Petr Janík

…………………………………

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

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 12/1

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 13. 9. 2016
v sále Obecního domu v Radonicích
Dne 24. 10. 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
11/5 Záměr zřízení základní školy
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,
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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 Obecním domě 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.
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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.
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.
Usnesení č. 11/5/4:
Zastupitelstvo obce
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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.
Nebylo splněno. Návrh zatím nebyl předložen.
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“.
Bylo splněno. Žádost o dotaci se bude projednávat na dnešním zasedání ZO.
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.
Je rozpracováno. Projektová dokumentace je hotová, čeká se na zbývající stanoviska
dotčených orgánů a následně po rozhodnutí bude možno provést výběrové řízení na
zhotovitele.
Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné
údaje a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím

Za kontrolní výbor:
p.M. Moudrý

…………………..

p. M.Matoušek

…………………..

p.Š. Nedvídlová

..………………….

Za OÚ: J. Stypola místostarosta
…………………………………..
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příloha č. 1 k bodu 12/6

Věcný záměr – bude zveřejněno jako samostatná příloha

příloha č. 2 k bodu 12/6
Projektový záměr – bude zveřejněno jako samostatná příloha
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