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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 9. 3. 2017 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.06 hodin. 

Přítomno  :  12 členů  

Omluveni  :   Václav Myslivec, Šárka Nedvídková  

Neomluveni :  Mgr. Martin Běloch 

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: 

 

14/1    Zpráva kontrolního výboru 

14/2    Zpráva o činnosti Rady    

14/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

14/4    Zpráva finančního výboru  

14/5  Představení nového ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 

14/6  Výběr zhotovitele stavby základní školy 

14/7  Změna územního plánu č. 4 

14/8  Změna územního plánu č. 5 

14/9  Změna územního plánu č. 6 

14/10  Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

14/11  Dohoda o změně katastrální hranice 

14/12  Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

  

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Rozprava:   bez připomínek. 
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Hlasování pro schválení pořadu jednání : 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

14/1    Zpráva kontrolního výboru 

   – předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru 

  

Dne 6. 3. 2017 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.L.Balounová 

 

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

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

 

 

14/2    Zpráva o činnosti rady 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

-   rada se od posledního jednání zastupitelstva, které se konalo 8. 12. 2016 sešla 10 x, 

- rada řešila běžné úkoly a zabývala se údržbou obce, 

-  převážná část činnosti rady se týkala základní školy a to nejen stavební části, ale i vyřízení 

financování, personálního zabezpečení – výběr ředitele/ředitelky ZŠ, zápisu do školského 

rejstříku a podobně. Z důvodů výskytu nedostatků v projektu musela být prodloužena doba 

na přijímání nabídek na  výběr zhotovitele stavby základní školy do dnešního dne, kdy 

proběhlo i otevírání obálek a vyhodnocení veřejné soutěže. Obec získala na stavbu školy 

dotaci z ministerstva školství ve výši 30 milionů korun. 

- rekonstrukce kulturního domu – práce by měly být dokončeny 18. 4. 2017, radou obce byl 

vybrán nový provozovatel kulturního domu a dne 7. 5. 2017 bude den otevřených dveří 

a večer májová taneční zábava,   

-  bude provedeno zasíťování pozemků p.č. 205/9 (vedle ulice Na Proutkách) – voda, 

kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení a komunikace. Pozemky budou zatím ponechány 

jako rezerva obce. Současně s tím bude vybudována část vodovodu v ulici Vinořská, který 

je v havarijním stavu. 

-  dále rada řešila problémy v bytech v obecním domě. Bylo zjištěno nekvalitní provedení 

izolací okolo oken – bude provedena oprava. 

-  rada se zabývala komunikacemi ve správě krajského úřadu – byla přislíbena oprava 

v letošním roce. 

-  dále se řešilo fungování údržby obce, 
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- z kulturních akcí: proběhlo divadelní představení v obecním domě, vánoční představení 

v Parku Amerika, zítra vyjdou Radonické listy, jako i minulý rok bylo zapůjčeno sněžné 

dělo, z nadcházejících akcí – Radonický běh, velikonoce v RPA – houpačky, kolotoče. 

 

Rozprava:    

- Ing. Chmel – upozornil, že oprava krajských komunikací musí být důkladnější.  

  

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

 

 

14/3  Zpráva o činnosti obecní policie  

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie    

 

   V průběhu období měsíce prosinec do února 2017 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.  

   Hlídky OP celkem 32 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 16x 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. 

   V průběhu měsíce prosinec a leden byl prováděn zvýšený dohled v nočních hodinách 

o víkendech v obci Podolanka z důvodů opakovaného žhářství ze strany neznámého pachatele 

dosud s negativním výsledkem. O časech stacionárních kontrol v obci informována PČR 

k zamezení duplicity samotného dohledu.   

   V obci Radonice, Jenštejn, Podolánka byl zajištěn nad dohled bezpečností osob při 

kulturních akcích (rozsvíčení vánočních stromů a lampiónový průvod). 

   Strážníci byli nápomocni při kontrole funkčnosti veřejného osvětlení, zasněžování, 

nárazové sněhové kalamitě. 

   Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve 

vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání 

alkoholického nápoje mladistvým osobám.  

   V předmětném období bylo uloženo 46 pokut za přestupky v dopravě. 

   Mimo každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů v obcích 

Radonice, Jenštejn , Podolanka hlídky provedly další zákroky a opatření (příloha č. 1). 

 

Rozprava:   

- Ing. Němec – konstatoval, že nemá zásadní připomínky k činnosti obecní policie, 

- Ing. Růžička – vyslovil strážníkům obecní policie pochvalu za jejich činnost, 

-  pan Votruba – vznesl dotaz na měření rychlosti, 
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- velitel OP –  pan Hamera – měření bude pokračovat, na zařízení byla provedena kalibrace, 

 úseky k měření byly schváleny, bohužel převážnou část měsíce března, z důvodu školení 

 strážníků, nebude možné toto měření provádět. 

   

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

 

 

14/4    Zpráva finančního výboru 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru 

 

ad a)  

FV projednal na svém jednání dne 2. 3. 2017 výsledek splnění rozpočtu roku 2016 se stavem 

k 31. 12. 2016 a pověřil předsedu zpracováním materiálu a jeho předložení ke schválení na 

příštím zastupitelstvu, které se koná dne 9. 3. 2017. Jedná se pouze o informativní zprávu 

o splnění rozpočtu za rok 2016 pro zastupitelstvo, ze zákona povinné schválení materiálu 

„Závěrečný účet obce Radonice za rok 2016“ bude předložen ke schválení na příštím jednání 

zastupitelstva. 

 

Rozbor hlavních položek příjmů a výdajů za rok 2016: 

 

Příjmy: 

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

výsledek. V rozpočtu byly plánovány příjmy z daní všeho druhu ve výši 12 925 000,- Kč. Ve 

skutečnosti dosáhly tyto příjmy výše 15 171 356,- Kč. Takže se jedná o navýšení příjmů 

z daní rozpočtu o více, jak 2 milióny korun. 
 

Celkově byly příjmy ke konci roku splněny na 114 %. Místo plánovaných celkových příjmů 

ve výši 15 465 000,- dosáhly příjmy reálné výše 17 660 317, což můžeme považovat za 

velmi úspěšné splnění oblasti příjmů za rok 2016. 

 

Výdaje: 

V oblasti výdajů se nám podařilo nepřekročit v žádné položce hranici 100%, takže jsme 

plánované výdaje ve v žádné položce nepřekročili, což svědčí o naší velmi dobré „výdajové 

kázni“ a nemuseli jsme nic korigovat nějakými dodatečnými rozpočtovými opatřeními.  

 

Přesto jsme se snažili maximálně využít naplánovaných finančních prostředků v rozpočtu pro 

dobro obce a jejich občanů. Tak jsme například téměř na 100% vyčerpali možnosti v položce 

3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, v položce 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek, 

výdaje na sport, na Mateřskou školu atd.  

 

Celkově byly výdajové položky realizovány na necelých 73 %. Z plánovaných výdajů 

v celkové výši 33 675 000,- Kč bylo celkově realizováno 24 560 322,- Kč. Hlavní důvod, 

proč nebylo vyčerpáno zbylých 27% procent plánovaných výdajů, je jako již několik let ta 

skutečnost, že se nepodařilo realizovat v plné míře všechny plánované větší investice 

(související hlavně s rekonstrukcí Kulturního domu).   
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ad b)  

 

Inventarizace majetku a závazků Obce Radonice ke dni 31. 12. 2016 byla nařízena příkazem 

starosty obce č. 2 ze dne 5. 12. 2016. Ve dnech 2. 1. – 6. 3. 2017 byla provedena fyzická 

kontrola majetku a porovnány účetní doklady. Dále je předložen návrh majetku určeného 

k vyřazení z evidence. Jedná se o majetek, který je nefunkční, neopravitelný nebo s prošlou 

životností.  

 

Celkový závěr inventury:  Bylo provedeno porovnání se stavem v účetní evidenci a nebyly 

zjištěny žádné rozdíly. 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

  

Usnesení č. 14/4 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Schvaluje: 

1.1.  Informaci o splnění rozpočtu pro rok 2016 se stavem k 31. 12. 2016.   

1.2.  Zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31. 12. 2016. 

1.3.  Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

14/5  Představení nového ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 

 

   Starosta obce představil novou ředitelku Základní a mateřské školy Radonice, která 

byla výběrovou komisí vyhodnocena jako nejvhodnější kandidátka na post ředitelky základní 

školy – paní Mgr. Lenku Kremlíkovou. 

   Paní Mgr. Kremlíková se představila členům zastupitelstva a občanům obce a krátce 

představila svojí koncepci fungování základní školy.  

   Paní Mgr. Kremlíková bude jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Radonice s účinností od 

15. 3. 2017. 

 

 

 14/6  Výběr zhotovitele stavby základní školy 

   - předseda hodnotící komise – Michal Matoušek   

 

    Obec Radonice jako zadavatel veřejné zakázky vyhlásila veřejnou soutěž na výběr 

dodavatele stavby „Základní škola Radonice – 1.etapa“, přičemž hodnotícím kritériem byla 

nabídková cena.  

  Obálky s nabídkami otevírala a následně hodnotila komise jmenovaná Radou obce, 

organizační a právní zajištění soutěže bylo zabezpečeno JUDr. Marií Vítkovou. 

  Celkem se do soutěže přihlásilo 6 uchazečů.  

  Celá veřejná soutěž proběhla striktně v intencích zákona o veřejných zakázkách. 
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     Hodnotící komise doporučuje přidělit zakázku uchazeči s nejnižší nabízenou cenou, 

tj. společnosti KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, IČ 26693054 s nabízenou 

cenou 30.918.101,29 Kč bez DPH. Hodnotící komise dále stanovila další pořadí uchazečů 

(viz. tabulka č. 1). 

  Doporučuji přijmout usnesení tak, je uvedeno v návrhu. 

 

Rozprava:    

-  Ing. S. Němec – konstatoval, že otevírání obálek a hodnocení komise proběhlo dnes a bylo 

ukončeno pár minut před zahájením jednání zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 14/6 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Bere na vědomí: 

1.1.   Informaci předsedy hodnotící komise pro hodnocení nabídek Michala Matouška. 

  

2.   Schvaluje: 

2.1.  Na základě vyhodnocení předložených nabídek na zhotovení veřejné zakázky 

 „Základní škola Radonice - 1.etapa“ vybírá ve smyslu ustanovení § 81 zákona 

 č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku uchazeče 

 společnost KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9, IČ 26693054 

 s nabízenou cenou 30.918.101,29 Kč bez DPH a tomuto uchazeči veřejnou zakázku 

 přiděluje. 

2.2.  Pořadí dalších uchazečů uvedené v tabulce č.1 

Pořadí Uchazeč IČ Nabídková cena bez DPH 

(Kč) 

2. MTStav, s.r.o. 27240088 31.164.925,96 

3. DMC CZ, s.r.o. 25574710 33.285105,00 

4. Proxima, a.s. 60916478 33.649.733,00 

5.          S-B s.r.o 25652362 33.820.291,17 

6. Fastav Bau, s.r.o. 27078141 33.858.093.14 

3.   Ukládá: 

3.1.  Starostovi obce 

 Podepsat Oznámení o výsledcích zadávacího řízení. 

3.2.  Obecnímu úřadu 

  Zabezpečit zveřejnění Oznámení o výsledcích zadávacího řízení na profilu 

 zadavatele dle § 126 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Hlasování: 

Pro :        12                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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14/7  Změna územního plánu č. 4 

   předkladatel - Jan Stypola -  místostarosta obce 

 

   Výsledek projednání změny č. 4 územního plánu, který obsahuje vyhodnocení 

námitek, stanovisek a připomínek, je obsažen v příloze č. 1 tohoto návrhu. 

   Odůvodnění návrhu k vydání změny č. 4 územního plánu, které obsahuje 

přezkoumání souladu návrhu změny č. 4 územního plánu obce Radonice, je obsaženo 

v příloze č. 2 tohoto návrhu - „Odůvodnění změny č. 4 územního plánu obce Radonice 

pořizovatelem“ zpracované podle § 53 odst. 5 stavebního zákona.  

   Opatření obecné povahy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto návrhu. 

 

Rozprava:     

- Ing. Němec – ohlásil střet zájmů a oznámil, že nebude hlasovat,  

- Ing. Honců – dotázal se, co přesně se bude schvalovat ve vztahu k jeho pozemku, 

-  Ing. Němec – v současné době se již schvaluje opatření obecné povahy, což je poslední 

formální krok v projednávání ÚP a vše je projednáváno podle Vašeho návrhu, od 

posledního projednávání se nic nezměnilo,  

- Ing. Hejhal – jedná se o změnu v grafické části územního plánu, podle požadavku Ing. 

Honců, kdy pan Honců požadoval změnu barevné plochy, která mu nevyhovovala a pan 

Honců požadoval napravení, 

- Ing. Jukl – vše se dává do souladu, aby grafická část odpovídala textové, veřejná zeleň se 

mění na izolační zeleň (zeleň nelesní), 

- Ing. Honců – konstatoval, že žádnou změnu nepožadoval, kromě toho, že se v územním 

plánu nacházela barva, která podle něho neměla vysvětlení, dále podal návrh, aby tato 

plocha nebyla zastupitelstvem schválena a pokud se tak stane je rozhodnutý podat žalobu,  

- Ing. Němec – konstatoval, že všechny kroky proběhly řádně celým procesem schvalování 

a zmiňovaná plocha byla takto vymezená od samého začátku a nic se neměnilo a vše 

proběhlo na návrh Ing. Honců a dalších vlastníků, 

 

Z jednání odešla v 20.48 paní Mrázová. 

 

- Ing. Hejhal – nic nebrání Ing. Honců, aby podal návrh na změnu územního plánu, ale v této 

fázi projednávání toto není možné, 

- Ing. Jukl – upřesnil průběh schvalovacího procesu územního plánu a doplnil, že nelze ze 

schvalování vyjmout jednu lokalitu, že je nutno schválit jako celek, 

- Ing. Chmel – dotázal se, zda územní plán po této změně bude v digitální podobě, 

- Ing. Hejhal – odpověděl, že nový územní plán bude již v digitální podobě a toto by mělo 

být do konce měsíce března.  

 

Usnesení č. 14/7 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.     Ověřuje 

1.1.  podle výsledku přezkoumání pořizovatele, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto 

 usnesení, že předložená změna č. 4 územního plánu obce Radonice není v rozporu 

 s politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Středočeského 

 kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. 
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2.     Vydává 

2.1.  změnu č. 4 územního plánu obce Radonice, schváleného usnesením Zastupitelstva 

 obce č. 6/2002 ze dne 5.9.2002, jehož závazná část je vydána obecně závaznou 

 vyhláškou obce Radonice č. 1/2002, a doplněna obecně závaznými vyhláškami obce 

 Radonice č. 3/2005, č. 6/2005 a č. 2/2006, a opatřeními obecné povahy č.j. 

 0375/2012, 1228/2013 a 537/2015 formou opatření obecné povahy, které obsahuje 

 grafickou část, textovou část a odůvodnění, a které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto 

 usnesení. 

 

3.     Ukládá 

   Obecnímu úřadu 

3.1.  zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření obecné povahy na úřední desce k jeho 

 účinnosti. 

 

Hlasování: 

Pro :        10                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Nehlasoval:    1   (Ing. S.Němec) 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

14/8  Změna územního plánu č. 5 

   předkladatel - Jan Stypola -  místostarosta obce 

 

   Výsledek projednání změny č. 5 územního plánu, který obsahuje vyhodnocení 

námitek, stanovisek a připomínek, je obsažen v příloze č. 1 tohoto návrhu. 

   Odůvodnění návrhu k vydání změny č. 5 územního plánu, které obsahuje 

přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 územního plánu obce Radonice, je obsaženo v 

příloze č. 2 tohoto návrhu - „Odůvodnění změny č. 5 územního plánu obce Radonice 

pořizovatelem“ zpracované podle § 53 odst. 5 stavebního zákona.  

   Opatření obecné povahy je uvedeno v příloze č. 3 tohoto návrhu. 

 

Rozprava:     

- Ing. Němec – upřesnil, že se jedná o pozemky, na kterých bude stát budova základní školy. 

 

Usnesení č. 14/8 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.     Ověřuje 

1.1. podle výsledku přezkoumání pořizovatele, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto 

 usnesení, že předložená změna č. 5 územního plánu obce Radonice není v rozporu 

 s politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Středočeského 

 kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. 

 

2.     Vydává 

2.1.  změnu č. 5 územního plánu obce Radonice, schváleného usnesením Zastupitelstva 

 obce č. 6/2002 ze dne 5.9.2002, jehož závazná část je vydána obecně závaznou 

 vyhláškou obce Radonice č. 1/2002, a doplněna obecně závaznými vyhláškami obce 

 Radonice č. 3/2005, č. 6/2005 a č. 2/2006, a opatřeními obecné povahy č.j. 

 0375/2012, 1228/2013 a 537/2015 formou opatření obecné povahy, které obsahuje 
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 grafickou část, textovou část a odůvodnění, a které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto 

 usnesení. 

 

3.     Ukládá 

  Obecnímu úřadu 

3.1.  zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření obecné povahy na úřední desce k jeho 

 účinnosti. 

 

Hlasování: 

Pro :        11                 Proti :      0         Zdržel se :   0  

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

14/9  Změna územního plánu č. 6 

   předkladatel - Jan Stypola -  místostarosta obce 

 

   Zastupitelstvo obce Radonice rozhodlo o pořízení Změny č. 6 územního plánu obce 

Radonice z vlastního podnětu ve smyslu § 44 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

v platném znění usnesením č.12/8 ze dne 26. 10. 2016. 

   Obecní úřad obce Radonice projednal návrh Zadání změny č. 6 Územního plánu 

obce Radonice ve smyslu § 47 stavební zákona s dotčenými orgány, sousedními obcemi, 

Krajským úřadem a veřejností.  

   Na základě výsledku projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

a v součinnosti se spolupracující právní kanceláří návrh zadání upravil a předložil ke 

schválení. 

   Zastupitelstvo obce Radonice schvaluje předložené Zadání změny č. 6 územního 

plánu obce Radonice podle § 47, odst. 5 stavební zákona. 

 

Rozprava:     

-  Ing. Němec – upřesnil, že se jedná o územní rezervu pro stavbu silničního okruhu, 

- Ing. Honců – vznesl dotaz, zda budou vyjmuty i izolační pásy zeleně okolo zmiňované 

územní rezervy,  

- Ing. Hejhal – izolační pásy byly již vyjmuty,  

- Ing. Hošek – dotázal se, jaká je šance na vyjmutí této územní rezervy,  

-  Ing. Jukl – odpověděl, že toto je těžké dopředu odhadnout.   

 

Usnesení č. 14/9 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.     Schvaluje 

1.1.  projednaný a upravený návrh Zadání změny č. 6 Územního plánu obce Radonice. 

 

2.     Ukládá 

  Radě obce 

2.1.  zajistit zpracování a projednání Návrhu změny č. 6 územního plánu obce Radonice. 

 

Hlasování: 

Pro :        11                 Proti :      0         Zdržel se :   0  

Návrh usnesení byl přijat. 



10 

 

14/10  Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

   předkladatel - Jan Stypola -  místostarosta obce 

 

   Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2017 vyhlášen Motivační program ke 

zlepšení vzhledu obce (příloha č. 1). 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. 14/10 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.     Schvaluje 

1.1.  Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce v roce 2017 a termíny 

 pro podání žádostí dle přílohy č. 1. 

 

2.     Ukládá 

   Obecnímu úřadu 

2.1. Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu v roce 2017 na úřední desce obce 

 a na webových stránkách obce. 

   termín: do 14. 3. 2017 

Hlasování: 

Pro :        11                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

14/11    Dohoda o změně katastrální hranice   

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

      Zastupitelstvo na své minulé schůzi schválilo dohodu s Obcí Jenštejn o změně 

katastrální hranice, řešící přechod pozemků pod Rodinným parkem Amerika do katastru 

Radonic.    

   Dohoda řeší situaci okolo pozemků p.č. 156/10, 156/11, 156/13 a 1156/20 v k.ú. 

Jenštejn, avšak při projednávání na katastrálním úřadě bylo zjištěno, že ve výčtu dotčených 

parcel chybí pozemek st. 360 o výměře 36 m2 vnořený do výše uvedených parcel. Na tomto 

pozemku stojí altán u amfiteátru a pro jeho malou výměru byl při přípravě původní smlouvy 

přehlédnut.  

   Upravená dohoda tuto chybu napravuje a doporučuji ji tedy schválit. 

 

Rozprava:   bez připomínek. 
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Usnesení č. 14/11 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Revokuje: 

1.1.  své usnesení č. 13/7 ze dne 8. 12. 2016.     

 

2.   Schvaluje: 

2.1.  Dohodu o změně hranice obcí a katastrálního území s Obcí Jenštejn uvedenou 

 příloze č.1.    

 

Hlasování: 

Pro :        11                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

14/12  Dodatek ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Naše obec plní zákonnou povinnost na zabezpečení požární ochrany prostřednictvím 

smlouvy o spolupráci s Obcí Jenštejn. Na základě této smlouvy platíme Obci Jenštejn 

příspěvek na provoz jednotky dobrovolných hasičů ve výši 150.000 Kč ročně. 

   Na konci loňského roku požádala Obec Jenštejn o předplatbu tohoto příspěvku na 

čtyři roky dopředu, což by jednotce dobrovolných hasičů umožnilo nákup modernějšího a 

výkonnějšího hasičského vozu. Znamená to tedy, že částku 600 tis. Kč přináležející k rokům 

2018-2021, bychom zaplatili už v letošním roce a měli tak služby požární ochrany 

předplaceny na čtyři roky dopředu. Tento postup je byl schválen již při projednávání rozpočtu 

obce, doporučuji tedy dodatek schválit. 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

Usnesení č. 14/12 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.     Schvaluje 

1.1.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany uzavřené 

 s Obcí Jenštejn dne 14.11.2011.  

 

Hlasování: 

Pro :        11                 Proti :      0         Zdržel se :   0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:  

 

-  p. Vrba – dotázal se, jak pokračuje proces předání komunikací a vybudování veřejného 

 osvětlení v ulici Na svahu do majetku obce, 

- Ing. Němec – odpověděl, že společnost BAYETA nejeví zájem o dokončení celé lokality 

 a obec nemůže udržovat komunikace a budovat veřejné osvětlení na pozemích, které jsou 

 v majetku soukromé osoby,  
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- pan Forman – doplnil, že zástupce společnosti BAYETA, se kterým obec jednala, už v této 

 společnosti nepracuje,  

- Ing. Hošek – vznesl dotaz, zda by obec nemohla společnosti BAYETA napsat výzvu 

 o nápravu,  

- Ing. Němec – odpověděl, že obec společnost BAYETA vyzývala již několikrát, ale bez 

 úspěchu, 

- paní Nováková – vznesla dotaz, jak bude obec řešit úklid psích exkrementů, 

- Ing. Němec – konstatoval, že vše závisí na majiteli psa, jestli po něm uklidí nebo ne. Obec 

 toto může řešit pouze navýšením počtu odpadkových košů se sáčky. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.42 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

   

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

 

 

 

Petr Janík             ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


