Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
konaného 7. 6. 2017 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.05 hodin.
Přítomno
:
8 členů
Omluveni
:
Ing. Jindřiška Houšková, Šárka Nedvídková, Oldřiška Mrázová,
Jan Stypola, Karel Votruba
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Václav Myslivec, Jaromír Forman
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 8 členů a je usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
8
Proti : 0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2016
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl rozšíření pořadu jednání a to doplnění bodu 15/6 Bezúplatný převod
pozemku p.č. 188/18.
Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2016
1

15/5
15/6

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Bezúplatný převod pozemku p.č. 188/18

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení rozšířeného pořadu jednání :
Pro :
8
Proti : 0
Zdržel se : 0
Pořad jednání byl schválen.

15/1

Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 5. 6. 2017 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 :
8

15/2

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 9. 3. 2017 sešla 10 x,
- dne 8. 3. 2017 se obecní úřad stal obětí hackerského útoku a z tohoto důvodu fungoval po
dobu asi 14 dní provoz obecního úřadu v omezeném režimu,
- proběhl audit hospodaření obce za rok 2016,
- projednávaly se změny územního plánu,
- co se týká údržby obce od 1. 6. 2017 byla provedena změna na pozici vedoucího údržby,
vedením byl pověřen pan Roman Pecka,
- ze stavebních akcí:
- byla dokončena rekonstrukce kulturního domu, objekt byl předán novému nájemci,
plánovaný rozpočet na rekonstrukci byl 15 mil. Kč, skutečné náklady jsou necelých
14 mil. Kč, firma KAZIKO a.s. dokončila rekonstrukci se zpožděním, za což jí bylo
naúčtováno smluvní penále ve výši 150.000,-Kč,
- bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací – Komunikace
a inženýrské sítě v ulici Krátká a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“,
přihlásil se pouze jeden zájemce a tohoto důvodu bylo výběrové řízení vyhlášeno znovu,
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- KSÚS byla provedena oprava výtluků po zimě v ulici Ligasova a Pavlova a cca koncem
srpna bude provedena celková oprava povrchu komunikace (vyfrézování a položení
nového asfaltu),
- po stížnostech na nebezpečný přechod pro chodce v ulici Ligasova bude tento osazen
novými dopravními značkami,
- dva členové stavební komise (pan Klepal a pan Pfeffer) rezignovali na svoji funkci
a novými členy byli jmenování pan Michal Matoušek a pan Petr Janík,
- základní škola:
- dne 12. 4. 2017 bylo předáno staveniště, ale společnost KAZIKO a.s. od počátku
neplnila harmonogram, na jejich žádost byly prodlouženy 1. a 2. milník výstavby,
částečně z objektivních důvodů (nedostatek v projektové dokumentaci),
- po několika ústních urgencích k dodržování termínů výstavby byl dne 5. 6. 2017
zaslán dopis předsedovi představenstva společnosti KAZIKO a.s.,
- proběhla schůzka rodičů s paní ředitelkou Mgr. Kremlíkovou, které se zúčastnilo cca
25 rodičů, proběhl zápis do první třídy a přípravná školička, ve školním roce
2017/2018 nastoupí do první třídy 11 dětí, z toho pouze 6 z Radonic, dále je již
zajištěna vychovatelka do družiny,
- kulturní akce v obecním domě běží podle schváleného plánu, v nově otevřeném kulturním
domě obec uspořádala májovou taneční zábavu, proběhl den dětí a rybářské závody.
Starosta obce vyslovil poděkování všem organizátorům dne dětí.
Rozprava:
- p. Matoušek – jako předseda komise pro výběr zhotovitele stavby ZŠ Radonice vyslovil
politování nad tím, že společnosti KAZIKO a.s. neplní své závazky,
- Ing. Němec – ze strany obce je společnost KAZIKO a.s. od zahájení výstavby neustále
urgována k dodržování termínů,
- p. Matoušek – vznesl dotaz odkud jsou zbývající děti, které nastoupí do první třídy do
Radonic,
- Ing. Němec – odpověděl, že z obce Jenštejn,
- p. Matoušek – se dále dotázal, zda nám tedy obec Jenštejn bude za tyto děti platit,
- Ing. Němec – odpověděl, že nebude, protože s nimi nemáme uzavřenou smlouvu,
- Ing. Hošek – dotázal se, zda dostaneme nějaké finanční prostředky pro provoz první třídy,
- Ing. Němec – na provoz určitě finanční prostředky dostaneme, ale zatím nevíme v jaké výši,
- p. Šenych – upozornil, že v ulici Kaštanová je na komunikaci voda ze stavby školy a dále,
že stavební firma využívá jako zdroj energie agregát, který znečišťuje prostředí, vedle
stavby se nachází dětské hřiště,
- Ing. Němec – odpověděl, že voda tam natekla z prasklé hadice, se společností KAZIKO
jsme toto již řešili, ale vodovodní i elektrickou přípojku si bohužel začali vyřizovat se
značným zpožděním,
- p. Šenych – požádal, zda by nebylo možné z důvodu bezpečnosti občanů a hlavně dětí,
nainstalovat zrcadlo na křižovatku ulice Kaštanová a Jabloňová, kde se v souvislosti se
stavbou školy nyní pohybuje větší množství nákladních vozidel,
- Ing. Němec – odpověděl, že obec toto bude řešit.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
8

Proti :

0

Zdržel se :
3

0

15/3

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

V průběhu měsíců březen - květen roku 2017 vykonávala Obecní policie Radonice
(dále jen OP) nepřetržitou službu formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu
v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka
a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování
pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní
policii.
Hlídky OP v předmětném období celkem 73 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 30 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. Na PCO byly
napojeny další 3 objekty
Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve
vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto
kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.
Dle předem oznámených a schválených termínech bylo s ohledem na provozní
podmínky prováděno měření rychlosti ve všech obcích mimo obce Podolanka, kde je na ulici
Pražská snížena dlouhodobě rychlost na 30 km/h a zákon v daném případě měření rychlosti
obecní policii nedovoluje.
V předmětném období bylo uloženo 162 blokových pokut za přestupky v dopravě, 8 x
provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do
velkoobjemových kontejnerů a každodenní ranní dohled nad BESIPem u silničních přechodů
a u mateřské školy, hlídky provedly další zákroky a opatření (příloha č. 1).
Rozprava:
- pan Šenych – vyslovil za občany poděkování za činnost obecní policie,
- Ing. Němec – upozornil velitele obecní policie, že je třeba se zaměřit na průjezd nákladních
vozidel obcí a provádět kontroly oprávněnosti průjezdu obcí.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
8

Proti :

0

Zdržel se :

4

0

15/4

Závěrečný účet obce za rok 2016
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru

Ad 1) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016 byl zpracován účetní společností
Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření obce
za rok 2016 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2016“ v době od 15. 5.
2017 do 28. 5. 2017, konečné závěry přijal na jednání FV konaném dne 29. 5. 2017 za účasti
předsedy FV – Zdeňka Růžičky a člena FV Jiřího Hoška.
Předmětem přezkoumání byly podle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. Údaje o ročním
hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontroly byly, mimo jiné, tyto hlavní dokumenty:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Ad2) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření MŠ Radonice za rok 2016 byla zpracována
na základě kontroly hospodaření MŠ Radonice, kterou provedli členové Finančního výboru ve
dnech 15. 5. 2017 – 28. 5. 2017 a na jednání FV dne 29. 5. 2017 bylo provedeno závěrečné
vyhodnocení provedené kontroly. Předmětem provedené kontroly byly hlavně tyto materiály:
Evidence všech druhů majetku, výsledky inventurní kontroly, rozvaha, účetní závěrka.
Předchozí kontrola hospodaření ZŠ Radonice byla provedena na základě podnětu ze strany
zastupitelů počátkem listopadu 2016 se stavem ke konci září 2016 a byla schválena zasedáním
zastupitelstva dne 8. 12. 2016. Při kontrole se stavem ke konci roku 2016 nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Ad 3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 zpracoval auditor
Ing. Jaroslav Trávníček, číslo osvědčení 0137. Předmětem přezkoumání byly podle ustanovení
$ 2 odst. I zákona č. 42012004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného
účtu podle $ 1 7 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje celkem 10 listů a celkem 6 příloh.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok
2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 15/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Závěrečný účet obce Radonice za rok 2016.
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1.2. Zprávu o výsledku kontroly hospodaření MŠ Radonice za rok 2016.
2. Bere na vědomí:
2.1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (auditorská zpráva).
Hlasování:
Pro :
8
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/5

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – předseda finančního výboru
Celkem se do Motivačního programu přihlásili 4 žadatelé.

Ad 1) Václav Kratochvíl, Růžičkova 168
Žádost na zařazení do Motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedených nemovitostí
a finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis zjednání stavební komise ze dne 31.5.2017) doporučuje Finanční výbor
zařadit žadatele do Motivačního programu.
Ad 2) Helena Štěrbová, Andrea Štěrbová, Denisa Štěrbová, Ligasova 29
Žádost na zařazení do Motivačního programu 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 stavební
komisí (viz. zápis zjednání stavební komise ze dne 31.5.2017) doporučuje Finanční výbor
zařadit žadatele do Motivačního programu.
Ad 3) Jana Valentová, Spojovací 259
Žádost na zařazení do Motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedených nemovitostí
a finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis zjednání stavební komise ze dne 31.5.2017) doporučuje Finanční výbor
zařadit žadatele do Motivačního programu.
Ad 4) Josef Komenda, Ligasova 27
Žádost na zařazení do Motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedených nemovitostí
a finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis zjednání stavební komise ze dne 31.5.2017) doporučuje Finanční výbor
zařadit žadatele do Motivačního programu.
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Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 15/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí
1.1. Zápis z jednání stavební komise ze dne 31. 5. 2017, jehož součástí je doporučení
zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce.
1.2. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 29. 5. 2017, jehož součástí je i doporučení
žádostí o zařazení do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce dále uvedených
žadatelů.
2. Schvaluje
2.1. Zařazení do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení stavu
vnějšího pláště objektu takto:
1. Václav Kratochvíl, Růžičkova 168
2. Helena Štěrbová, Andrea Štěrbová, Denisa Štěrbová, Ligasova 29
3. Jana Valentová, Spojovací 259
4. Josef Komenda, Ligasova 27
Hlasování:
Pro :
8
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/6

0

Zdržel se :

0

Bezúplatný převod pozemku p.č. 188/18
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Pozemek p.č.188/18 o výměře 1.344 m2 je ve vlastnictví státu, sousedí s obecním
pozemkem p.č.188/1, na němž bude stát základní škola a po dokončení školy bude součástí
školní zahrady. Protože podle územního plánu obce je určen k plnění funkce veřejné zeleně, je
možný jeho bezúplatný převod z majetku státu do vlastnictví obce, s tímto převodem však musí
vyslovit souhlas zastupitelstvo obce.
Doporučuji schválit usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 15/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. podání žádosti na Státní pozemkový úřad ČR o bezúplatný převod pozemku p.č.188/18
v k. ú. Radonice u Prahy do vlastnictví obce a s tímto převodem vyslovuje souhlas.
Hlasování:
Pro :
8
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
Žádné náměty, připomínky ani dotazy.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:02 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Václav Myslivec

…………………………………

Jaromír Forman

…………………………………

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

……………………………………
Jan Stypola
místostarosta obce
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