Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce
konaného 12. 9. 2017 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.06 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Ing. Zdeněk Růžička, Šárka Nedvídková, Radek Baťcha
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 11 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
11
Proti : 0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
16/1
16/2
16/3
16/4
16/5

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočtové opatření 1/2017
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb obecní policie

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání :
Pro :
11
Proti : 0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

1

0

16/1

Zpráva kontrolního výboru
– předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 11. 9. 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 :
11

16/2

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 7. 6. 2017 sešla 11 x,
- rada obce se na svých jednáních intenzívně zabývala situací okolo výstavby základní
školy, podrobnější informace jsou k dispozici v zápisech z jednání rady obce,
- obci byla přidělena dotace na výstavbu základní školy ve výši 25.763.609,- Kč, část bude
poskytnuta v letošním roce, zbytek v roce 2018,
- v obecním domě byla zahájena výuka v základní škole,
- stavební akce „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu
v ulici Příčná a Spojovací“ se v letošním roce nebude realizovat a bude zařazena do návrhu
rozpočtu na rok 2018,
- údržba obce pod vedením pana Pecky funguje bez problémů a je znát výrazné zlepšení,
byla domluvena spolupráce s panem Juríkem, který se bude starat o veřejné osvětlení za
pana Tučka, který již nebude moci vykonávat všechny práce,
- byl vyřešen posun katastrální hranice v parku Amerika, který v současné době již celý patří
do katastru obce Radonice,
- z kulturní akcí proběhlo v vítání prázdnin, akce loučení s prázdninami musela být bohužel
z důvodu nepříznivého počasí zrušena, dále ještě bude posvícenská zábava a posvícení
v RPA. Do konce roku ještě proběhne vítání občánků, koncert, divadelní představení
a vánoční představení v RPA.
Rozprava:
- p. Janík – vznesl dotaz, zda je možné firmu KAZIKO žalovat za nesplnění termínů
dokončení stavby, pokud by z tohoto důvodu nebyla vyplacena dotace,
- Ing. Němec – ano, toto je stanoveno ve smlouvě, ale varianta, že by stavba nebyla
dokončena je zcela nepřípustná.
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Z jednání v 19.54 hodin odešel po předchozí omluvě Ing. Hošek.
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
10

16/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu měsíců září až listopad 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 50 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 18 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 ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto
kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.
Dle předem oznámených a schválených termínech bylo prováděno měření rychlosti
do listopadu 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 106 blokových pokut za přestupky v dopravě
27 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
V průběhu měsíce září byl proveden dohled nad bezpečným průběhem Radonického
posvícení, následné taneční zábavy a farmářských trhů.
Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do
velkoobjemových kontejnerů a každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů
a u mateřské školy, hlídky provedly další zákroky a opatření (příloha č. 1).
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
10

16/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření 1/2017
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje zejména skutečnosti spojené se
zahájením činnosti základní školy a s výstavbou nové školní budovy.
V době schvalování rozpočtu nebyla známa ani celková cena za stavbu ani to, zda
obci bude poskytnuta dotace, proto bylo v rozpočtu počítáno se zasíťováním stavebních parcel
v ulici Krátká a jejich následným prodejem jako zdrojem financování. Ve výdajích tak bylo
počítáno v § 2212 „místní komunikace“ s částkou 6.000 tis. Kč a v příjmech pak v § 0000
„kapitálové příjmy – prodej pozemků“ s částkou 30.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
financování výstavby školy je zajištěno prostřednictvím dotace z MŠMT ve výši 25.763 tis.,
nebude prodej pozemků jako zdroj financování nutno použít. Proto se obě zmíněné položky
jak na výdajové, tak příjmové stránce z rozpočtu vypouštějí a naopak se do rozpočtu zařazuje
nová položka paragrafu 0000 č. 4216 „investiční dotace ze státního rozpočtu“ ve výši 14.333
tis. Kč, protože do konce roku 2017 nám bude poskytnuta právě tato suma.
V současné době jsou rovněž známy i celkové náklady na stavbu, které dle uzavřené
smlouvy o dílo činí 40.673 tis. Kč vč. DPH. Tato suma v sobě zahrnuje i schválené vícepráce
v hodnotě 3.262 tis. Kč vč. DPH. Podle schváleného harmonogramu by z této sumy mělo být
do konce roku 2017 proinvestováno 20.595 tis. Kč, což zohledňuje příslušná změna rozpočtu
v § 3113, kde se původní částka 15.750 tis. mění na 20.600 tis. Kč.
Celkové náklady na stavbu budovy prvního stupně základní školy tedy budou cca
41 mil Kč včetně DPH, takže po započtení dotace ve výši 25,7 mil Kč bude z vlastních
prostředků nutno uhradit cca 15,3 mil Kč, z toho v letošním roce cca 20,6 mil. Kč. Pro toto
spolufinancování má obec dostatek zdrojů.
I změny v § 3111, kde se navrhuje zvýšení z částky 650 tisíc Kč na částku 1.350 tis.
Kč, jsou vyvolány zahájením činnosti základní školy, v tomto případě nutností pořízení
potřebného technického a výukového vybavení, ale zejména nutností dofinancování
mzdových nákladů pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.
Jak je zřejmé z přílohy č.2, ze státního rozpočtu je prostřednictvím kraje financováno
pouze 11,30 úvazku, avšak pro řádný chod školy je nezbytných 13,87 úvazku. Náklady na
potřebného cca 2,5 úvazku ve výši cca 915 tis. tedy musí pokrýt obec, přičemž je třeba
zdůraznit, že tato suma by se měla v dalších letech s narůstajícím počtem žáků snižovat.
Zároveň se počet míst v základní škole promítne do zvýšených daňových příjmů rozpočtu
obce v rámci rozpočtového určení daní, takže absolutní výše příspěvku z vlastních zdrojů
obce by v dalších letech měla být plně financovatelná.
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Od počátku roku 2017 obec zatím poskytla Základní a mateřské škole z rozpočtem
původně určené částky 650 tisíc Kč sumu ve výši 492.500 Kč, která byla plně použita na platy
zaměstnanců, avšak pro rozběh základní školy bylo a dále ještě bude třeba pořídit také
nezbytné materiální vybavení (elektronika, tabule, učební pomůcky atd. – viz. příloha č.3) za
dalších cca 400 tis Kč.
Celková potřeba příspěvku obce je tedy včetně rezervy cca 1.350 tis. Kč (915 tis.
platy + 400 tis. vybavení + 85 tis. rezerva), přičemž prostředky budou na účet školy
poskytovány průběžně podle skutečné potřeby.
Poslední drobnou změnou rozpočtu je zvýšení částky ve výdajovém § 3419 „Ostatní
tělovýchovná činnost“ z původních 350 tis. na částku 370 tis., které v sobě promítá
skutečnost, že v původním rozpočtu nebyla zahrnuta suma refundovaná TJ Slavia za
pronájem telefonní antény.
Jak vyplývá z Výkazu o plnění rozpočtu (Fin 2 -12 M) uvedeného v příloze č.3,
ostatní položky rozpočtu jsou ve výši odpovídající schválenému rozpočtu a příslušné fázi
roku. Jediné překročení je u výdajového § 3639 „Komunální služby a uzemní rozvoj“, kde je
oproti schválené částce 7.900 tis. Kč vykázáno 9.773 tis. Zde se však jedná pouze o
průběžnou účetní operaci, protože v tomto paragrafu jsou zaúčtovány náklady na rekonstrukci
Kulturního domu, a to včetně DPH ve výši 1,9 mil, která nám bude vrácena, takže plnění
tohoto paragrafu bude v souladu se schváleným rozpočtem.
Výsledkem tohoto rozpočtového opatření bude rozpočtový schodek ve výši 13.017
tis. Kč, krytý z vlastních zdrojů. Tento schodek je menší než skutečně suma vynaložených
vlastních prostředků na rekonstrukci KD a stavbu a zprovoznění školy (7,9 mil na
rekonstrukci KD, 20,6 mil. na stavbu školy, 700 tis. na mzdy a vybavení, poskytnutá dotace
14,333 mil.), takže po odečtení výše uvedených investičních nákladů by výsledek hospodaření
byl +1.850 tis. Kč. Z tohoto faktu je zřejmé, že běžný provoz obce je plně hrazen z běžných
příjmů a nejsou na něj používány peníze určené na investice, naopak díky získané dotaci
nebylo zatím třeba použít finanční prostředky z prodeje parcel v ulici Krátká, které tak stále
tvoří významnou rezervu pro případ další potřeby.
Doporučuji tedy usnesení schválit tak, jak bylo navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 16/4 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 1/2017, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
a) Rozpočtové příjmy v paragrafu 0000, a to:
1) kapitálové příjmy – prodej pozemků z částky 30.000 tis. Kč na částku 0 tis. Kč,
2) zařazuje se nová položka 4216 „investiční dotace ze státního rozpočtu“ ve výši
14.333 tis. Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) § 3111 „Předškolní zařízení“ se mění z částky 650 tis. Kč na částku 1.350 tis.
Kč,
2) § 3113 „Základní školy“ se mění z částky 15.750 tis. na částku 20.600 tis. Kč,
3) § 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost“ z částky 350 tis. Kč na částku 370 tis.
Kč,
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4) § 2212 „Místní komunikace“ se mění z částky 6.000 tis. Kč na částku 0 tis. Kč.
Výsledkem hospodaření rozpočtový schodek ve výši 13.017 tis. Kč krytý z vlastních
zdrojů.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.
16/5

0

Zdržel se :

0

Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb obecní policie
– předkladatel Jan Stypola – místostarosta obce

Obec Svémyslice vybudovala ve své obci kamerový systém, a proto je třeba rozšířit
stávající smlouvu. Přijetím tohoto dodatku umožníme naší obecní polici získávat potřebné
informace ze záznamu kamer.
Rozprava:
- Ing. Němec – konstatoval, že dodatek ke smlouvě bude třeba zaslat ke schválení na KÚSK
a to po schválení zastupitelstvy obou obcí.
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu činností podle zákona
o obecní policii.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- Ing. Houšková – informovala zastupitelstvo, že paní ředitelka školy požaduje 2 zástupce do
školské rady a zároveň je třeba jmenovat 1 zástupce do školské rady do Satalic,
- Ing. Němec – odpověděl, že toto by nechal v kompetenci rady
Zastupitelstvo obce
1. Ukládá:
Radě obce
1.1. Jmenovat zástupce do školských rad ZŠ a MŠ Radonice a ZŠ Satalice.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

- p. Votruba – vznesl dotaz, zda bude vybudovaný kamerový systém u kulturního domu
a tenisových kurtů,
- Ing. Němec – toto se zatím neřešilo, může být navrženo do rozpočtu na příští rok, k tomuto
by se mohl vyjádřit velitel OP,
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- velitel OP p. Hamera – vyslovil souhlas s realizací s tím, že by bylo třeba snížit krytí
zeleného porostu u tenisových kurtů, aby tam kamera viděla. Uvedené lokalita není
problematická, ale vzhledem k tomu, že se jedná o obecní majetek bylo by to přínosem.
- Ing. Němec – toto budeme řešit při sestavování návrhu rozpočtu na příští rok. Dále ještě
upozornil, že se řeší horší akustika v restauraci kulturního domu.
- p. Vrba – vznesl dotaz, zda je dáno, co všechno má být dokončeno v lokalitě Na svahu,
která je v majetku společnosti Bayeta, aby pozemky mohly být převedeny do majetku
obce.
- Ing. Němec – vše je stanoveno v zápisech, které jsou na OÚ, jedná se hlavně o obrubníky,
trávníky za nimi, elektrické kiosky a největší problém je skládka navezeného materiálu
u haly,
- p. Forman – elektrické rozvaděče byly dokončeny, ale v průběhu letních měsíců byly
poškozeny,
- Ing. Chmel – byl jsem se tam podívat, ale v současné době to opět není hotové.
Ve 20.30 hodin odešla paní Mrázová.
- p. Vrba – elektrické kiosky by si vyřešili majitelé domů, jedná se tedy hlavně o navezenou
skládku. Jde nám o to, co jako majitelé domů máme po společnosti Bayeta požadovat.
- Ing. Němec – ano hlavní problém je uváděná skládka. Dále dokud nebudou pozemky
v majetku obce nemůže být napojeno na elektřinu obce veřejné osvětlení.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.39 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Miroslav Moudrý

…………………………………

Petr Janík

…………………………………

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

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