Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce
konaného 21. 2. 2018 v Obecním domě v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Ing. Zdeněk Růžička, paní Oldřiška Mrázová se dostaví později
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Šárka Nedvídková
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
pan Miroslav Moudrý, pan Michal Matoušek
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:
19/1
19/2
19/3
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Veřejná soutěž na zhotovitele stavby základní školy – výběr zhotovitele
Záměr prodeje pozemků
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu s Městysem Zápy
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce

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.
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0

19/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 19. 2. 2018 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.
Na jednání ZO se dostavila v 19.05 hodin paní Oldřiška Mrázová.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 19/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
12

19/2

Proti :

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 6. 12. 2017 sešla 9x,
- kromě běžných záležitostí obce řešila rada situaci okolo výstavby základní školy a hlavně
výběrové řízení na nového dodavatele stavby, poté co byla vypovězena smlouva
společnosti KAZIKO a.s., starosta dále informoval o průběhu výběrového řízení,
- rada uzavřela smlouvu na výkon technického dozoru na stavbě ZŠ s Ing. Alešem
Moudrým, protože dle nového zákona tuto funkci může vykonávat pouze autorizovaný
inženýr,
- probíhá soudní jednání se společností GREEN PROJECT s.r.o.,
- Městys Zápy projevil zájem o uzavření smlouvy o vytvoření školského obvodu – bude
dnes projednáváno jako samostatný bod programu,
- provoz základní školy – starosta informoval, že se zúčastnil třídní schůzky v první třídě,
- proběhlo jednání s občany z ulice Na svahu ohledně převzetí pozemků do majetku obce,
- v letošním roce bude probíhat oprava mostu v ulici Pavlova, na SÚS byl vznesen ze strany
obce požadavek, aby zároveň s opravou mostu byla opravena i silnice od Jenštejna směrem
k dálnici,
- odborem dopravy MěÚř Brandýs n.L. byla stanovena trasa pro zásobování vozidel na
stavbu RD v Novém Jenštejně a toto bylo obci doručeno pouze veřejnou vyhláškou, bez
jakéhokoliv předchozího projednání. Trasa vede po staré Zápské silnici, což vzhledem
k jejímu stavu je nevyhovující.
- je připravován projekt a žádost o dotaci na odbahnění a úpravu břehů Nebeského rybníka,
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- na parc. č. 188 byla provedena nová výsadba stromů za pokácené, dále proběhne firmou
FYTOMAX údržba stromů v této lokalitě,
- byl zjištěn havarijní stav kotlů v budově OÚ a MŠ, v letních měsících tedy bude třeba
provést rekonstrukci kotelny – výměnu kotlů,
- dále rada řešila postoupení nájemní smlouvy současného nájemce budovy kulturního domu
novému provozovateli – společnosti LoveFood s.r.o. Radou obce byl vydán souhlas
k postoupení smlouvy za stejných podmínek od 1. 3. 2018.
- proběhlo první stání se společností GREEN PROJECT s.r.o.,
- z kulturních akcí proběhlo v RPA vánoční zpívání, dále probíhá zasněžování svahu v RPA,
- probíhá běžná údržba obce – starosta vyslovil pochvalu vedoucímu údržby panu Peckovi,
- byla prodloužena smlouva se společností VINAGRO na svoz bioodpadu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 19/2 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
12

19/3

Proti :

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu měsíců prosinec roku 2017 až únor roku 2018 vykonávala Obecní policie
Radonice nepřetržitou službu formou jednočlenných 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 25 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 12 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. Ve
Svémyslicích se hlídky soustředily na problematické parkování před místní hospodou.
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V předmětném období bylo uloženo 40 blokových pokut za přestupky v dopravě
14 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Na pokyn Ministerstva financí byly v provedeny inventury pokutových bloků
a odvádění hotovosti do pokladny obce za období 2013 - 2017. Při tomto bylo zjištěno jedno
pochybení ze strany strážníka, který kvůli slepenému dvoulistu v blocích odevzdal do
pokladny v prosinci roku 2017 v součtu o 500,-Kč méně, než měl. Strážník hotovost 500,- Kč
v souladu se skutečností ihned odevzdal do pokladny.
K 31. lednu 2018 ukončil na vlastní žádost strážník Martin Glas pracovní poměr
k obci dohodou. Nový strážník nastoupí do pracovního poměru vzhledem k jeho výpovědní
době v předchozím místě působení k 1.dubnu 2018. Do té doby je pozměněno pravidelné
plánovaní služeb v zájmu zachování nepřetržitosti.
Mimo pravidelný ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské školy
v Radonicích a Jenštejně, hlídky provedly další zákroky a opatření (příloha č. 1).
Rozprava:
- p. Forman – vznesl dotaz, zda by nestálo za úvahu zakoupit do vozidla obecní policie
defibrilátor,
- p. Hamera – odpověděl, že Městys Nehvizdy v těchto dnech nákup projednává a jako
velitel obecní policie by toto uvítal,
- Ing. Němec – dotázal se, o jakou částku by se přibližně jednalo,
- Ing. Hošek – odpověděl, že se určitě bude pohybovat v desítkách tisíc korun. Dále uvedl,
že defibrilátor může obsluhovat i nevyškolená osoba, v čemž spočívá velká výhoda.
- Ing. Němec – požádal p. Formana o zjištění ceny a konstatoval, že o případném nákupu by
se mohlo uvažovat až v příštím roce. Dále starosta uvedl, že jej informoval starosta
Městyse Nehvizdy o uvažovaném nákupu radaru do vozidla pro pracoviště OP Nehvizdy
a dále o skutečnosti, že radar OP Radonice nefunguje.
- p. Hamera – odpověděl, že radar vzhledem k jeho stáří přestává fungovat, jak by měl,
- Ing. Němec – vznesl dotaz na cenu radaru do auta,
- p. Hamera – určitě by se jednalo o statisíce,
- Ing. Němec – na závěr ještě k činnosti obecní policie dodal, že by bylo třeba, aby písemné
zprávy ze zásahů obecní policie byly zpracovávány s větší pečlivostí.
Usnesení č. 19/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
12

19/4

Proti :

0

Zdržel se :

0

Veřejná soutěž na zhotovitele stavby základní školy – výběr zhotovitele
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Po vypovězení smlouvy původnímu zhotoviteli stavby školy společnosti Kaziko bylo
nutno na dokončení stavby vypsat novou veřejnou soutěž podle zákona o zadávání veřejných
zakázek. Soutěž byla vypsána v prosinci 2017, hodnocení předložených nabídek
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a administrace proběhla v měsících lednu a únoru 2018 a to ve spolupráci Radou jmenované
komise a Advokátní kanceláře Karo – Lašmanský. Dokumentace o provedeném výběrovém
řízení je uvedena v přílohách č. 1 – 5.
Hodnotící komise na základě předložených nabídek a po jejich důkladném posouzení
doporučila veřejnou zakázku zadat dodavatelům Leoš Tvrdý a Jan Tvrdý, kteří podali
společnou nabídku, a to za nabídkovou cenu 26.266.270,20 Kč bez DPH.
Vzhledem k výsledku veřejné soutěže i k tomu, že s vítězným dodavatelem má obec
již své pozitivní zkušenosti, doporučuji přijmout usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu.

Rozprava:
- p. Matoušek – jako člen výběrové komise konstatoval, že vše podstatné již bylo řečeno
v důvodové zprávě,
- Ing. Houšková, Ing. Hošek – vznesli dotaz o jakou částku se nám stavba prodraží,
- Ing. Němec – odpověděl, že částka bude poměrně vysoká a obec se bude podílet částkou
ve výši cca 25 mil. Kč, oproti původním cca 15 mil. Kč. V tom jsou zahrnuty práce na
zabezpečení objektu před vznikem škod, než bude vybrán nový dodavatel, vyšší
vysoutěžená cena na dodavatele dokončení stavby, zkrácená dotace z MŠMT, vícepráce
apod.
- p. Myslivec – konstatoval, že sice za cenu vyšších nákladů, byla stavba zabezpečena před
nepříznivým počasím, než byl vybrán nový dodavatel.
- p. Matoušek – vznesl dotaz, zda bude možné po firmě uplatňovat případné reklamace.
- Ing. Němec – firma Kaziko provedla pouze hrubé práce a neměl by být důvod
k uplatňování reklamace.
Usnesení č. 19/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí a schvaluje:
1.1. dokumentaci z výběrového řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Základní
škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ uvedenou v přílohách č. 1-5.
2. Schvaluje:
2.1. v souladu s doporučením hodnotící komise přidělení veřejné zakázky „Základní
škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ dodavatelům Leoš Tvrdý, IČO
492 72 560, Ořechová 1419, 277 11 Neratovice (vedoucí účastník společnosti) a Jan
Tvrdý, IČO 183 88 400, Štětínská 345, 188 00 Praha 8 (účastník společnosti), kteří
podali společnou nabídku, za nabídkovou cenu 26.266.270,20 Kč bez DPH.
2.2. Smlouvu o dílo uvedenou v příloze č. 6.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

5

0

19/5

Záměr prodeje pozemků
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Pozemky p. č. 205/90, 205/91, 205/92, 205/93, 205 /94 a 205/95 v k. ú. Radonice
u Prahy se nacházejí v budoucí ulici Krátká. S příjmem z jejich prodeje počítá schválený
rozpočet obce jako se zdrojem financování pro dostavbu budovy školy. Oproti původně
předpokládanému prodeji pouze čtyř pozemků je nyní z důvodu vyšších nákladů na školu
navrhován prodej šesti parcel o celkové výměře 4.827 m2. Vzhledem k zájmu o stavební
pozemky v obci se navrhovaná minimální cena ve výši 3.200 Kč/m2 jeví jako reálná, přičemž
navrhovanou formou internetové aukce lze docílit ceny ještě vyšší. V lokalitě po uskutečnění
prodeje zůstane ještě dalších 10 stavebních parcel, které budou sloužit jako kapitálová rezerva
obce pro případné další použití.
Navrhuji tedy schválit usnesení tak, jak výše uvedeno.

Rozprava:
- p. Michal Matoušek – vznesl dotaz, zda by bylo možné do kupní smlouvy zapracovat
podmínku týkající se vzhledu nově postaveného domu,
- Ing. Němec – odpověděl, že máme územní plán a regulativy, ale do smlouvy tuto
podmínku zapracovat nelze,
- p. Forman – uvedl, že podobně bylo postupováno při prodeji parcel na pozemcích č. 188,
kde byla také určitá omezení a o tyto pozemky nebyl zájem, až po zrušení těchto omezení
byly tyto pozemky prodány.
Usnesení č. 19/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Vyhlašuje:
1.1. záměr prodeje pozemků p. č. 205/90, 205/91, 205/92, 205/93, 205/94 a 205/95 vše
v k. ú. Radonice u Prahy.
2. Stanovuje:
2.1. minimální prodejní cenu pozemků ve výši 3.200 Kč/m2 bez DPH.
3.

Ukládá

Radě obce
3.1. zajistit realizaci prodeje s využitím internetové aukce.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

6

0

19/6

Rozpočtové opatření č. 1/2018
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje skutečně vysoutěženou cenu za
dostavbu budovy základní školy a zajišťuje zdroje pro její financování.
Ve veřejné soutěži na zhotovitele dostavby školy byla jako nejvýhodnější
vyhodnocena nabídka firmy Leoš Tvrdý s realizační cenou 26.266 tis. Kč plus DPH, celkem
tedy 31.782 tis. Kč včetně DPH. Protože ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna
částka ve výši 27.000 tis., je třeba zajistit zdroje i na zbývající částku ve výši cca 5 mil. Kč.
Toto rozpočtové opatření tedy navrhuje, aby jako zdroj pro dofinancování stavby byly použity
prostředky z prodeje dalších dvou pozemků v ulici Krátká, oproti původně plánovaným
čtyřem by tak bylo prodáno šest stavebních parcel, takže příjmy by se zvýšily o cca 5,5 mil.
Kč. Navrženým opatřením tak budou zajištěny dostatečné zdroje pro dostavbu školy včetně
drobné rezervy.
Doporučuji tedy usnesení schválit tak, jak bylo navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 19/6 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 1/2018, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
a) Rozpočtové příjmy v paragrafu 0000, a to:
a) kapitálové příjmy – prodej pozemků z částky 10.000 tis. Kč na částku 15.500
tis. Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) § 3113 „Základní školy“ se mění z částky 30.000 tis. na částku 35.500 tis. Kč.
Celková bilance rozpočtu se nemění.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

19/7

0

Zdržel se :

0

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné
obci
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Návrh na vytvoření společného školského obvodu vzešel z iniciativy Městysu Zápy.
Tato sousední obec nemá zajištěno plnění své zákonné povinnosti umožnění povinné školní
docházky pro své děti, proto se na nás obrátila s uvedeným návrhem. Kapacita naší školy je
25 dětí ve třídě, přičemž se vždy počítalo s tím, že část dětí bude z okolních obcí, protože dětí
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z Radonic je cca 15 v ročníku. Městys Zápy má v současné době cca 750 obyvatel, ve
střednědobém horizontu je předpoklad, že se zvýší na maximálně 850. Počet dětí v jednom
populačním ročníku je cca 10, avšak vzhledem k dopravním, sociálním i historickým vazbám
Záp na Brandýs nad Labem jakož i ke skutečnosti, že řada rodičů volí pro své děti jiné než
veřejné školy, je jisté, že tento počet dětí ze Záp se do naší školy nikdy nebude hlásit. Reálně
půjde spíše o jednotky případů, takže kapacita naší školy bude dostatečná a přijetí dětí ze Záp
neohrozí místa pro děti z Radonic. Vytvoření společného školského obvodu pro nás naopak
může mít nejenom pozitivní dopad do běžné ekonomiky školy, protože Zápy budou přispívat
poměrnou částkou na neinvestiční náklady a zároveň se nám zvýší i státní příspěvek podle
počtu žáků, ale zejména bude mít výrazně pozitivní vliv při získávání dotace na případnou
stavbu druhého stupně základní školy. Uzavření navrhované smlouvy tak bude mít bezesporu
pozitivní vliv na celý proces budování a rozvíjení školy v Radonicích, proto doporučuji
smlouvu schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 19/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1.

veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
ve znění uvedeném v příloze č. 1.

Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

19/8

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel – Jiří Hošek, zastupitel a člen Finančního výboru

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 18/5 ze dne 6. 12. 2017
vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2018. Celkem se do
Motivačního programu přihlásili 3 žadatelé.
Ad 1) Václav Kratochvíl, Růžičkova 168
Žádost na vyplacení příspěvku 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 ze dne 14. 2. 2018) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu.
Ad 2) Simona Neitzelová, Miroslav Škultéty Pavlova 57
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 stavební komisí
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(viz. zápis ze dne 14. 2. 2018) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu.
Ad 3) Josef Komenda, Ligasova 27
Žádost na vyplacení příspěvku 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 ze dne 14. 2. 2018) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 19/8 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí
1.1. Zápis z jednání stavební komise ze dne 14. 2. 2018 jehož součástí je schválení
zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu
obce.
1.2. Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení dále uvedených žadatelů do
Motivačního programu ze dne 14. 2. 2018.
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. Simona Neitzelová, Miroslav Škultéty, Pavlova 57,
3. Josef Komenda, Ligasova 27.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- p. Hamera – vznesl dotaz, kudy povede objízdná trasa pro automobily v době
rekonstrukce mostu v ulici Pavlova, jak bude řešena doprava pro občany Radonic, zda
bude pro místní umožněn průjezd ulicí Na Plachotě,
- Ing. Němec – o tomto s námi zatím nikdo nejednal, ale ulicí Na Plachotě určitě objízdná
trasa nepovede, 7. 3. proběhne jednání se SÚS,
- p. Myslivec – upozornil, že ulice Zápská je v havarijním stavu a průjezd do Jenštejna touto
cestou by také nebyl vhodný,
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- Ing. Němec – konstatoval, že kromě toho bude probíhat rekonstrukce dálnice D10 směrem
na Mladou Boleslav,
- pan M. Janda – dotázal se na stavbu silničního okruhu,
- Ing. Němec – k tomuto se v měsíci lednu měla uskutečnit schůzka, která dosud
neproběhla, starosta dále krátce shrnul, jak probíhala jednání s KÚSK a soudní jednání. Na
přelomu roku obec nechala zpracovat novou hlukovou studii, kde již v současné době jsou
překročeny hlukové limity. Převážná část obcí a městských částí Prahy, kterých se to týká
je zásadně proti stavbě silničního okruhu.
- Ing. Hošek – v současné době se ŘSD soustředí na stavbu úseku 511 z Běchovic na D1,
- paní Apeltauerová – vznesla dotaz, zda jsou prováděny revize herních prvků v Parku
Amerika (některé by již potřebovaly opravu), a zda by bylo možné doplnit lampu
veřejného osvětlení v ulici Za Humny, kde chybí.
- Ing. Němec – přislíbil prověření stavu.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.38 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Miroslav Moudrý

…………………………………

Michal Matoušek

…………………………………

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

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