Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného 8. 12. 2016 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
10 členů
Omluveni
:
Ing. Jindřiška Houšková, Ing. Jiří Hošek, Radek Baťcha
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Šárka Nedvídková
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
10
Proti : 0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
13/1
13/2
13/3
13/4
13/5
13/6
13/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Zpráva finančního výboru
Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2020
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Dohoda o změně katastrální hranice

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání :
Pro :
10
Proti : 0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

1

0

13/1

Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 5. 12. 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 :
10

13/2

Proti :

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního jednání zastupitelstva, které se konalo 26. 10. 2016 sešla 5 x,
- převážná část činnosti rady se týkala stavebních akcí, zejména výstavby základní školy,
- rekonstrukce kulturního domu – práce pokračují podle harmonogramu,
– rada obce vyhlásila záměr pronájmu kulturního domu,
- základní škola – dokončuje se projekt pro stavební povolení,
– bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby školy,
– subjekt ZŠ a MŠ Radonice byl zapsán do rejstříku škol, dále byl podán
návrh na zapsání do obchodního rejstříku,
– bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/ředitelku školy,
– současná ředitelka MŠ paní Kůlová rezignovala na svojí funkci
z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou a tuto cestou jí bylo
vysloveno poděkování za její práci ve funkci ředitelky MŠ,
– termíny zápisů do základních škol byly posunuty až na měsíc duben
2017,
– finanční výbor provedl kontrolu hospodaření v mateřské škole (více
v bodu 13/4),
- silniční okruh kolem Prahy – pokračuje činnost uskupení Starostové pro okruh, proběhlo
jednání s premiérem, právníkem obce byly podány námitky ke 2. aktualizaci Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje,
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Z jednání odešla v 19.16 paní Mrázová.
- proběhla jednání s obcí Jenštejn ohledně činnosti obecní policie, smlouva trvá dále,
- proběhlo pracovní jednání k rozpočtu obce,
Na jednání se vrátila v 19.20 paní Mrázová.
- dále proběhlo jednání s hasiči z Jenštejna ohledně nákupu nového požárního vozidla
a z tohoto důvodu bylo požádáno o zaplacení příspěvku na činnost na 5 let dopředu,
- rada jednala se zástupci TJ Slavia Radonice ohledně finančních prostředků na rok 2017,
- rada vyslovuje pochvalu panu Žáčkovi z údržby obce za jeho práci,
- rada se zabývala řešením havárie vodovodního řadu v ulici Vinořská,
- propadlý chodník v ulici Ligasova byl opraven společností KAZIKO a.s.,
- Katastrální úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Praha-východ provádí v naší obci
přípravné práce na revizi katastru nemovitostí,
- proběhlo několik kulturních akcí – divadelní představení, rozsvícení vánočního stromku
a připravuje se vánoční představení, je schválen program kulturního centra do konce
měsíce dubna,
- stejně jako v loňském roce bude zapůjčeno sněžné dělo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
10

13/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti obecní policie
- předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie

V průběhu období 20. 10 – 30. 11. 2016 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen 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 a se zákonem
o Obecní policii.
Od 1. 11. 2016 započal pracovat u OP nový strážník za strážníka, jenž ukončil pracovní
poměr ze zdravotních důvodů. Nový strážník po zaškolení do místních náležitostí vykonává službu
doposud řádně.
Hlídky OP se 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. V obci Jenštejn – Dehtáry na žádost vedení obce prováděly hlídky průběžně dohled nad
dodržováním oboustranného zákazu vjezdu. Od 11. 11. 2016 bylo přikročeno ke každodennímu
dohledu nad bezpečností dětí při odjezdu do škol ve všech obcích VPS. Tomuto předcházelo schválení
hodinového překrývání služeb strážníků ze strany starosty obce. Hlídky OP celkem 117 x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 110 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo
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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 listopadu bylo strážníky uloženo 34 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 – doplnil, že po dohodě s obcemi Jenštejn, Podolanka a Svémyslice bylo
přistoupeno ke každodennímu dohledu nad bezpečností dětí při odjezdu do škol.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
10

13/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Zpráva finančního výboru
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru

Kontrola byla provedena na základě požadavku Rady obce. Důvodem k provedení
kontroly byly podněty zastupitelů, které vyplynuly z diskuze na jednání zastupitelstva
konaného dne 26. 10. 2016, která se týkala poskytnutí příspěvku na hospodaření MŠ
Radonice pro poslední čtvrtletí roku 2016.
Kontrolu provedli v době od 1. do 7. 11. 2016 členové finančního výboru:
- Ing. Zdeněk Růžička - předseda finančního výboru,
- Jiří Hošek - člen finančního výboru,
- Martin Běloch - člen finančního výboru.
Obsahem kontroly byly především tyto finanční dokumenty z roku 2016.
- Rozvaha k 30. 9. 2016,
- Výkaz zisků a ztrát k 30. 9. 2016,
- Čerpání mezd a odvodů k 30. 9. 2016,
- Čerpání obecního rozpočtu k 30. 9. 2016 (příloha č. 1).
Dále byly členy Finančního výboru fyzicky zkontrolovány faktury za rok 2016. Při
kontrole bylo zjištěno, že účetnictví je řádně vedeno, dle platných nařízení příslušných
platných zákonů i směrnic krajského úřadu.
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Celkový závěr kontroly:
MŠ Radonice vede všechny předepsané dokumenty. Platové náklady jsou reálné, počet
zaměstnanců MŠ odpovídá počtu 62 dětí v MŠ. Kontrolou nebyly zjištěny žádné neoprávněné
nebo neobvykle vysoké výdaje.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/4 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Zprávu finančního výboru o výsledku provedené kontroly hospodaření MŠ
Radonice.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/5

0

Zdržel se :

0

Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2020
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Rozpočet je koncipován jako vždy tak, že běžné výdaje by měly být hrazeny
z běžných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již vytvořila
v minulém období nebo vytvoří v rozpočtovém roce.
Co se týče provozní části rozpočtu, vychází z letošní skutečnosti a opatrného odhadu
zejména daňových příjmů na rok 2017. Většina rozpočtových položek zůstává zachována
v letošní výši, která se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny.
K jedinému výraznému výdajů zvýšení dochází pouze u § 5512 –„požární ochrana“,
v rámci kterého obec poskytuje příspěvek na zajištění zákonné požární ochrany jednotce
dobrovolných hasičů Jenštejn. Podle smlouvy s Obcí Jenštejn je roční výše tohoto příspěvku
150 tis. Kč, avšak Obec Jenštejn požádala o předplacení této služby i na další čtyři roky, aby
jednotka mohla pořídit modernější a výkonnější hasičský vůz v ceně cca 1,2 mil. Naše platba
by tak umožnila zmodernizování a zkvalitnění poskytované služby, přičemž v letech 2018 2021 bychom roční příspěvek již neplatili. Vzhledem k tomu, že se fakticky nejedná o zvýšení
výdajů, ale pouze o dřívější platbu, doporučuji tuto transakci rozpočtem umožnit.
Pokud jde o investiční část rozpočtu, je navržena tak, aby umožnila jak běžné drobné
investice (nákup sekačky pro údržbu obce, rekonstrukci vodovodu v ulici Vinořská, výměnu
kotlů v budově OÚ), tak dokončení rekonstrukce Kulturního domu, ale zejména, aby zajistila
dostatek prostředků pro výstavbu školy, jak ostatně již dříve zastupitelstvo uložilo Radě.
Oproti návrhu rozpočtu projednanému na pracovním zastupitelstvu dne 22. 11. 2016
a následně vyvěšenému na a úřední desce je v předkládaném návrhu zvýšena částka na nákup
kotlů do budovy OÚ a MŠ z odhadované částky 250 tis. Kč na sumu 750 tis. Kč. Tato částka
vychází z již předložených konkrétních nabídek od několika dodavatelů. Co se týče
dokončení rekonstrukce Kulturního domu, v rozpočtu na rok 2016 na ni bylo vyčleněno
15 mil Kč. Tato částka bude zcela jistě dostatečná, avšak vzhledem k tomu, že stavba přechází
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do dalšího roku, je třeba nevyčerpanou částku přesunout do dalšího rozpočtu. Na akci bylo
zatím proinvestováno 5.372 tis. Kč, do konce roku bude fakturováno ještě cca 2,5 mil Kč,
takže pro příští rok je v rozpočtu vyčleněno 6.850 tis. Kč na dokončení stavebních prací
a vybavení interiéru.
Nejzásadnější položky, které ovlivňují nejen rozpočet na rok 2017, ale i hospodaření
obce v dalších letech, jsou spojeny s výstavbou školy. Jak již bylo výše zmíněno,
zastupitelstvo svým usnesením uložilo Radě připravit rozpočet tak, aby umožňoval výstavbu
školy z vlastních zdrojů i použití případné dotace. V tomto duchu jsou tedy do rozpočtu
včleněny patřičné položky jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Na výdajové straně je to nejprve částka 6 mil Kč, která pokryje vybudování
komunikací a inženýrských sítí pro stavební parcely v ulici Krátká, z jejichž případného
prodeje bude možno výstavbu školy financovat. Celkem je v lokalitě 16 stavebních parcel
o celkové výměře 12.984 m2, což při reálné prodejní ceně cca 3.300 Kč/m2 představuje
potenciální příjem ve výši cca 42 mil. Kč. Stavební práce by mohly proběhnout cca ve
2. a 3. čtvrtletí roku 2017, v současné době se vyřizují stavební povolení. Vlastní prodej by
pak mohl být realizován pouze v případě, že by obci nebyla poskytnuta dotace na výstavbu
školy. Žádost o dotaci ve výši 30 mil. Kč byla podána, avšak k rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení dotace dojde až v měsíci únoru 2017. Proto je v rozpočtu navržena příjmová
položka z prodeje pozemků právě ve výši 30 mil. Kč, aby v případě přidělení dotace bylo
možno jednoduchým rozpočtovým opatřením tuto skutečnost do rozpočtu promítnout bez
změny jeho parametrů. V případě poskytnutí dotace by se tedy pozemky prodávat nemusely a
zůstaly by v majetku obce, v opačném případě by jich v příštím roce postačovalo prodat cca
12, ostatní by mohly zůstat opět jako majetková rezerva nebo být prodány v dalších letech.
Tento postup zajišťuje bezpečné finanční krytí stavby školy i v případě, že bychom
dotaci nezískali, protože stavba bude probíhat i v roce 2018. Celková cena školy bude známa
teprve po výběrovém řízení na dodavatele, takže pro rok 2017 je v rozpočtu alokováno pouze
15 mil. Kč a přesná konečná suma bude promítnuta do rozpočtu roku 2018. V této souvislosti
je třeba zmínit, že v krajním případě je obec schopna v roce 2017 ufinancovat stavbu školy
i bez dotace a prodeje pozemků, není však reálný důvod, proč by k této situaci mělo dojít.
Výstavba školy se samozřejmě promítá také do rozpočtového výhledu na roky 20182020, ze kterého je patrný předpokládaný vývoj finančních prostředků na účtech obce. Stejně
jako rozpočet i rozpočtový výhled nekalkuluje s poskytnutou dotací, ale pracuje s příjmy za
prodej pozemků. V případě úspěšné dotační žádosti by tak opět mohly být pouze zaměněny
zdroje financování a pozemky by zůstaly v majetku obce. V každém případě je však
z rozpočtového výhledu zřejmé, že i po dokončení budovy pro první stupeň ZŠ bez dotace by
obci zůstaly prostředky ve výši cca 30 mil Kč.
Navržený rozpočet tedy obci umožňuje jak běžnou činnost na obvyklé úrovni, tak
investiční akce podstatně zlepšující občanskou vybavenost a tím i život v obci.
Doporučuji tedy rozpočet schválit tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
1. Návrh rozpočtu na rok 2017
2. Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
3. Rozpis ročních příjmů
4. Provozní část rozpočtu
5. Investiční část rozpočtu
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Rozprava :
- p. Myslivec – konstatoval, že vše již bylo projednáno na pracovní schůzce zastupitelstva.
Usnesení č. 13/5 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Rozpočet obce na rok 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Rozpočet se schvaluje s rozpočtovým přebytkem ve výši 2.220 tis. Kč.
1.2. Rozpočtový výhled na roky 2018-2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Z jednání odešla ve 20.07 paní Oldřiška Mrázová.

13/6

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 10/7 ze dne 16. 6. 2016 zařazení
jmenovaných do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce.
K žadatelům Hana Krejčová, Václav Krejčí, Příčná 163:
Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami
Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a finanční
prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavu budovy
žadatelů provedeném stavební komisí dne 6. 6. 2016, kdy stavební komise posoudila stav
budovy před zahájením opravy a po ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelům příspěvek
ve výši 5000,- Kč. Na základě posouzení a návrhu stavební komise doporučil Finanční výbor
na jeho jednání konaném dne 7. 6. 2016 vyplatit příspěvek v navržené výši – tedy 5.000,- Kč.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení
stavu vnějšího pláště objektu takto:
- Pro žadatele Hana Krejčová, Václav Krejčí, Příčná 163 – 5.000,- Kč.
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2. Ukládá
Starostovi obce a místostarostovi obce
2.1. Uzavřít s výše jmenovanými žadateli Smlouvu o poskytnutí dotace.
Obecnímu úřadu
2.2. Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadatelům uvedeným v bodě 1.1.
Termín: do 31. 12. 2016
Hlasování:
Pro :
9
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.
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0

Zdržel se :

0

Dohoda o změně katastrální hranice
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhovaná dohoda o změně hranic katastrálního území řeší situaci okolo pozemků
p.č. 156/10 156/11, 156/13 a 156/20 v k.ú. Jenštejn. Parcely jsou ve vlastnictví obce, tvoří
plochu Rodinného parku Amerika a de facto jsou součástí obce Radonice, přestože formálně
patří do katastrálního území obce Jenštejn. Tento stav způsobuje některé komplikace zejména
z hlediska provozu RPA, například při pořádání kulturních programů apod.
S Obcí Jenštejn tedy byl dojednána příslušná dohoda, která spočívá v přesunu výše
uvedených pozemkových parcel do katastrálního území Radonice. Nová katastrální hranice by
tedy vedla mezi pozemky 156/9 a 156/10, jak je zřejmé z přiložené mapky.
Zastupitelstvo Obce Jenštejn již dohodu schválilo, po schválení naší zastupitelstvem
bude zaslána na katastrální úřad k provedení příslušného zápisu.
Doporučuji přijmout usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Dohodu o změně hranice obcí a katastrálního území s Obcí Jenštejn uvedenou
příloze č. 1.
Hlasování:
Pro :
9
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- p. Votruba – vznesl dotaz, jak vypadá situace s propadlou silnicí v ulici Ligasova,
8

- Ing. Němec – odpověděl, že silnice je v majetku Středočeského kraje a dal hlasovat
o přijetí usnesení,
Usnesení k bodu Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
Zastupitelstvo obce
1. Ukládá:
Radě obce
1.1. Zaslat žádost na Krajský úřad Středočeského kraje se žádostí o rekonstrukci
komunikace v ulici Ligasova.
Hlasování:
Pro :
9
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.23 hodin.
Podpisy ověřovatelů:

Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 13/1

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 26. 10. 2016
v sále Obecního domu v Radonicích
Dne 5.12.2016 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
Kontrolní výbor konstatuje, že v zápisu z 12.zasedání zastupitelstva obce konaného
26.10.2016
nejsou v usneseních 12/1 „Zpráva kontrolního výboru“, 12/2 „Zpráva o činnosti rady„
12/3 „Zpráva
o činnosti Obecní policie“ 12/4 „Rozpočtové opatření č.2/2016“ 12/5 „ Veřejnoprávní
smlouva
se stavebním úřadem Brandýs n.L. a 12/6 Žádost o dotaci na výstavbu školy“ uloženy
žádné úkoly, jejichž plnění by mohl kontrolní výbor kontrolovat .

Závěr: Kontrolní výbor konstatuje, že v rámci svých kontrol dostal vždy potřebné
údaje a nebylo mu bráněno v přístupu k požadovaným informacím.

Za kontrolní výbor:
p.M. Moudrý

…………………

p. M.Matoušek

…………………..

p.Š.Nedvídková

..………………..

Za OÚ: J. Stypola - místostarosta

……………………………..
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příloha č. 1 k bodu 13/4

Mateřská škola Radonice
IČO: 70989702

Čerpání obecního rozpočtu k 30.9.2016
Mateřská škola Radonice

Účet
501

Text

AE

Spotřeba materiálu

51 377,00

materiál všeobecný
518

521

524

Částka

5139

Ostatní služby

51 377,00
4 714,00

poštovné

5161

39,00

ostatní služby

5169

4 675,00

Mzdové náklady

387 537,00

mzdové náklady z prac.pom.

5011

158 001,00

mzdové náklady z dohod

5021

229 536,00

Povin. pojistné

79 216,00

SP

5031

57 453,00

ZP

5032

21 763,00

527

Jednotný příděl do FKSP

5342

2 370,00

558

Drobný hmotný majetek

5137

8 112,89

Celkem

533 326,89
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