Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce
konaného 17. 4. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
12 členů
Omluveni
:
Šárka Nedvídková
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Václav Myslivec
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:
20/1
20/2
20/3
20/4

20/5

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Veřejná soutěž na zhotovitele stavby komunikací a inženýrských sítí „Obytná
zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ – výběr
zhotovitele
Záměr prodeje pozemků

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl doplnění pořadu jednání o další 3 body, které bude nutné oproti
původně zaslanému programu projednat.
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Pořad jednání:
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Veřejná soutěž na zhotovitele stavby komunikací a inženýrských sítí „Obytná zástavba
Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ – výběr zhotovitele
Záměr prodeje pozemků
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017
Obecně závazná vyhláška o zřízení školského obvodu
Rozpočtové opatření č. 2/2018

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení doplněného pořadu jednání:
Pro :
12
Proti :
0
Zdržel se : 0
Pořad jednání byl schválen.

20/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 16. 4. 2018 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:
- Ing. Němec – upřesnil, že aukce na prodej pozemků v ulici Krátká bude vyhlášena až
v době, kdy začne firma Stavokomplet s pracemi na zasíťování pozemků.
Usnesení č. 20/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

20/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 21. 2. 2018 sešla 5x,
- kromě běžných záležitostí obce řešila rada situaci okolo výstavby základní školy:
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-

-

-

-

-

-

-

• práce probíhají dle harmonogramu a v dobré kvalitě,
• zpracovává se žádost o navýšení dotace na původně schválenou částku 30 mil. Kč,
• v měsíci březnu se v základní škole uskutečnila školní akademie, setkala se s velkým
zájmem (cca 90 návštěvníků) a pozitivní odezvou,
• proběhl zápis do 1. třídy ZŠ, ke kterému přišlo 52 dětí – z toho 19 dětí z Radonic, 9 dětí
ze Záp, ostatní děti byly z Jenštejna, Přezletic, Dřevčic a Vinoře. Vzhledem k velkému
zájmu se nyní řeší možnost otevření dvou 1. tříd. Dále požádala ředitelka svazkové
školy Jenštejn, Přezletice, Podolanka o možnost dočasného pronájmu jedné třídy pro
jejich školu.
• Starosta informoval, že pozemek u školy, který je ve vlastnictví Pozemkového fondu
žádala obec převést do jejího vlastnictví. V současné době byl uplatněn na tento
pozemek požadavek na náhradní restituci. Bude třeba vyčkat do rozhodnutí soudu.
proběhla veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací „Obytná zástavba Radonice p.p.č.
205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“, dnes jako samostatný bod jednání je schválení
smlouvy s vybraným dodavatelem,
proběhlo jednání se zástupci KSÚS ohledně opravy silnice na průtahu obcí (ulice Pavlova
a Ligasova). Oprava proběhne po důrazných urgencích v tomto roce v částce 10 mil. Kč
(odfrézování starého asfaltu ve výši 7 cm + nový koberec). Před generální opravou dojde
ještě k údržbě komunikací.
oprava mostu v ulici Pavlova bude trvat 4,5 měsíce místo původně plánovaných 7 měsíců,
starosta obce informoval o jednání k povolení výstavby dvojdomů na pozemcích parc.
č. 112/44, 112/47 a 112/62 v ulici V zahrádkách. Uvedený záměr je v rozporu s územním
plánem obce i s vydaným územním rozhodnutím, které samo o sobě je v rozporu
s katastrem nemovitostí. U všech tří pozemků bylo na jednání stavebním technikem
a starostou obce prezentováno negativní stanovisko obce, na stavební úřad byl zaslán
podnět k uvedení územní dokumentace do souladu s KN a ÚP obce Radonice a stanovisky
obce Radonice.
proběhlo jednání s polesným LČR ohledně lesíků Červená Skála a Amerika. Porost
vyžaduje výsadbu, ale LČR, přestože jsou vlastníci, nejsou schopni toto zajistit. Byla
vyzvána firma Fytomax, aby připravila nabídku na následnou výsadbu, kterou uhradí obec.
proběhlo jednání na ŘSD ke stavbě silničního okruhu a další jednání budou následovat
v tomto týdnu. Na jednání s ŘSD byla představena další varianta stavby se zapuštěním pod
úrovní terénu s valem – je plánována šestiproudá silnice. Koncem roku obec nechala
zpracovat akustickou studii, která ukázala, že již v této době jsou některé limity
překročeny. Byla zmíněna i varianta provedení stavby v tunelu.
probíhá údržba obce – začíná sekání trávy,
bude provedena oprava fasády kulturního domu (štít do silnice, kde v důsledku dopravní
nehody byla poškozena fasáda), dále byly v kulturním domě na strop instalovány akustické
panely,
proběhla údržba herních prvků v RPA a je objednána revize i ostatních hřišť,
v letních měsících bude nutné provést rekonstrukci kotelny, která se odkládala několik let,
ale teď již musí být provedena,

- proběhlo několik kulturních a společenských akcí – např. Radonický běh, rybářské závody
a 2 divadelní představení. V této souvislosti starosta upozornil, že se natáčí sběrný
dokument o obci a že natáčení bude probíhat i na akcích pořádaných obcí.
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Rozprava:
- p. Votruba – vznesl dotaz, kdy bude probíhat příprava dřeva na čarodějnice,
- Ing. Němec – termín bude upřesněn – nejspíše příští víkend.
Usnesení č. 20/2 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

20/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu měsíců únor až duben 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 20 x vyjely na tísňový signál PCO systému
z toho 13 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.
O všech nově vzniklých černých skládkách v katastru obce Jenštejn a Radonice byli
informováni pracovníci úřadů, popřípadě údržby k dalšímu opatření. Průběžně je kontrolován
stav osvětlení v obci Radonice. Jako dlouhodobá pomoc občanům bylo vyhověno občanovi
Radonic z ulice Na Proutkách při občasnému naložení tohoto nepohyblivého občana z lůžka
na elektrický vozík, a to vždy po předchozí telefonické žádosti. Z důvodu oprav silnic a mostů
v blízkém okolí se hlídky soustředí na průjezd nákladních vozidel obcemi VPS.
V předmětném období bylo uloženo 32 blokových pokut za přestupky v dopravě
14 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
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K 1. dubnu 2018 započal nový strážník David Špitálský pracovní poměr k obci.
Vzhledem k tomu, že doposud sloužil jako strážník v Čelákovicích spočívalo jeho zaškolení
jen v seznámení s místními náležitostmi.
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 – dotázal se kolik ze zmiňovaných 32 pokut bylo uloženo v Radonicích, nebo
zda jsou všechny uloženy v Nehvizdech,
- p. Hamera – všechny pokuty byly uloženy v Nehvizdech, v Radonicích jsou zatím
4 pokuty za měření radarem,
- Ing. Němec – vznesl dotaz na situaci okolo průjezdu nákladních automobilů obcí a dotázal
se, jak je toto řešeno, kolik bylo uloženo pokut,
- p. Hamera – pokud je to možné automobily jsou na začátku obce odkláněny, v obci
automobily nezastavujeme, z toho důvodu, že v obci není prostor, kde by bylo možné
vozidlo zastavit tak, aby neblokovalo dopravu,
- Ing. Němec – jsem proto tuto situaci řešit razantněji a nákladní automobily, které již do
obce vjedou pokutovat,
- p. Mrázová – vznesla, jak bylo vyřešeno trvalé parkování vozidla na vyhrazeném
parkovišti pro invalidu u Obecního domu (nahlášeno 14. 4. 2018),
- p. Hamera – situaci prověřím u službu konajícího strážníka,
- p. Moudrý – upozornil na špatné parkování některých občanů v ulici Ligasova, kdy vozidlo
stojí na chodníku a chodci musí vstupovat do vozovky, aby jej obešli, na špatné parkování
občany již několikrát upozornil,
- p. Hamera – sdělil, že toto již také řešil,
- Ing. Němec – konstatoval, že ze strany obecní policie je nutné takovéto případy řešit
důsledněji. Dále požádal o doplnění usnesení o bod 2. Zastupitelstvo ukládá Obecní policii
Radonice zvýšit iniciativu a aktivitu při vyhledávání a řešení přestupků, zejména v oblasti
dopravy.
Usnesení č. 20/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
1. Schvaluje:
1.1. Zprávu o činnosti Obecní policie.
2. Ukládá:
Obecní policii Radonice
2.1. Zvýšit iniciativu a aktivitu při vyhledávání a řešení přestupků, zejména v oblasti
dopravy.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

5

0

20/4

Veřejná soutěž na zhotovitele stavby komunikací a inženýrských sítí
„Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“
– výběr zhotovitele
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Obec Radonice vyhlásila veřejnou soutěž na výběr zhotovitele výše uvedené stavby,
do níž obdržela pouze jedinou nabídku. Soutěž byla vypsána v lednu 2018, hodnocení
předložené nabídky a administrace proběhla v měsíci březnu, a to ve spolupráci Radou
jmenované komise a Advokátní kanceláře Karo – Lašmanský. Dokumentace o provedeném
výběrovém řízení je uvedena v přílohách č. 1 – 2.
Hodnotící komise na základě předložené nabídky a po jejím důkladném posouzení
doporučila veřejnou zakázku zadat společnosti Stavokomplet, spol. s r.o., IČO 470 52 945
Královická 251, 250 01 Zápy za nabídkovou cenu 9.009.339,- Kč včetně DPH.
Vzhledem k výsledku veřejné soutěže i k tomu, že uchazeč je společností
s dlouhodobou zkušeností a dobrými referencemi, doporučuji přijmout usnesení tak, jak je
uvedeno v návrhu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 20/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí a schvaluje:
1.1. dokumentaci z výběrového řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obytná
zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ uvedenou
v přílohách č. 1-3.
2. Schvaluje:
2.1. v souladu s doporučením hodnotící komise přidělení veřejné zakázky „Obytná
zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti
Stavokomplet, spol. s r.o., IČO 470 52 945 Královická 251, 250 01 Zápy za
nabídkovou cenu 9.009.339,- Kč včetně DPH.
2.2. Smlouvu o dílo uvedenou v příloze č. 4.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

20/5

0

Zdržel se :

0

Záměr prodeje pozemků
- předkladatel Jan Stypola, místostarosta obce

1. Obec obdržela 21. 2. 2018 žádost pana Mariána Mitra o odprodej části pozemku parc.
č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy v jejím vlastnictví. Důvodem této žádosti je, že revizí
katastrálních map bylo zjištěno, že stavba rodinného domu vlastníka parcely č. 44
zasahuje do pozemku 262/1 ve vlastnictví obce. Majitel rodinného domu se v této situaci
6

ocitl bez vlastního přičinění, neboť stavba rodinného domu byla povolena již za
původního stavu katastrálních map. Jako přípravu ke kolaudaci má majitel stavby snahu
vzniklý stav narovnat.
Rada tuto žádost doloženou i znaleckým posudkem projednala a rozhodla vzhledem
k navrhované ceně pozemku nechat zpracovat nový znalecký posudek.
2. Dále obec obdržela 19. 3. 2018 žádost pana Jiřího Rusa o odprodej části pozemku parc.
č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy v jejím vlastnictví. Důvodem této žádosti je dát do
řádného stavu současné oplocení a stavbu rodinného domu.
Rada tuto žádost projednala a rozhodla nechat zpracovat znalecký posudek.
Z uvedených důvodů navrhuji přijmout usnesení tak, jak je shora uvedeno.
Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl doplnit do usnesení slovo, že zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje
pozemku za „minimální“ cenu.
Usnesení č. 20/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. záměr prodeje části pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy o výměře 18 m2
za minimální cenu 3.050,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 614-09/18,
vypracovaného Ing. Danou Tollingerovou,
1.2. záměr prodeje části pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy o výměře 11 m2
za minimální cenu 3.050,- Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 615-09/18,
vypracovaného Ing. Danou Tollingerovou.
2. Ukládá:
Obecnímu úřadu
2.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy
o výměře 18 m2 za minimální cenu 3.050,- Kč/m2,
2.2. zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 262/1 v k. ú. Radonice u Prahy
o výměře 11 m2 za minimální cenu 3.050,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

20/6

0

Zdržel se :

0

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017
- Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017 byla
zpracována na základě kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Radonice, kterou provedli členové
Finančního výboru ve dnech 6.3 – 9.3.2018 a na jednání FV dne 12. 3. 2018 bylo provedeno
závěrečné vyhodnocení provedené kontroly. Předmětem provedené kontroly byly hlavně tyto
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materiály: Evidence všech druhů majetku, výsledky inventurní kontroly, rozvaha, účetní
závěrka. Fyzicky byly namátkově zkontrolovány faktury za rok 2017. Při kontrole se stavem
ke konci roku 2017 nebyly zjištěny žádné nedostatky obsahové ani formální. Veškeré
dokumenty jsou vedeny velmi pečlivě a přehledně.
Rozprava:
- Ing. Němec – upozornil na rozdíl v objemu finančních prostředků v letech 2016 a 2017,
který vznikl rozšířením činnosti a dále bude narůstat.
Usnesení č. 20/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Zprávu o výsledku kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

20/7

0

Zdržel se :

0

Obecně závazná vyhláška o zřízení školského obvodu
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Obec Radonice uzavřena Veřejnoprávní smlouvu s Městysem Zápy o vytvoření
společného školského obvodu pro základní školu Radonice. Aby tento školský obvod splnil
všechny legislativní náležitosti, je třeba ho vyhlásit obecně závaznou vyhláškou obce, která je
zřizovatelem školy.
Navrhovaná vyhláška tento požadavek naplňuje, doporučuji tedy usnesení schválit
tak, jak je uvedeno v návrhu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 20/7 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Vyhlášku obce Radonice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

8

0

20/8

Rozpočtové opatření č. 2/2018
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Navrhované rozpočtové opatření napravuje opomenutí při přípravě původního
rozpočtu, kam jsem omylem nezahrnul částku na platbu splátky DPH ze stavby Obecního
domu, která se splácí podle realizovaných plnění za pronájmy a podnikatelskou činnost.
V letošním roce tato částka podle skutečnosti roku 2017 činí 427 tis. Kč, které odvedeme
finančnímu úřadu. Navýšení příslušného paragrafu 3639 je kompenzováno v paragrafu 2212,
z něhož bude financována výstavba komunikací a inženýrských sítí v ulici Krátká a kde jsme
oproti původně rozpočtované částce 9.000 tis. Kč vysoutěžili skutečnou realizační cenu
7.445tis. Kč.
Celková bilance rozpočtu zůstává beze změny, doporučuji tedy usnesení schválit tak,
jak bylo navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 20/8 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 2/2018, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
a)

Rozpočtové výdaje §2212 „Místní komunikace“ z částky 9.000 tis. Kč na
částku 8.500 tis. Kč.

b)

Rozpočtové výdaje §3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ z částky
500 tis. Kč na 1.000 tis. Kč.

Celková bilance rozpočtu se nemění.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů :
- p. Vrba – sdělil, že má informaci o možném prodeji pozemků, které vlastní společnost
Bayeta v lokalitě mezi Radonicemi a Novým Jenštejnem a zda případný nový vlastník by
tyto pozemky musel uvést do původního stavu – jedná se o navážku zeminy za tenisovou
halou. Dále se dotázal, zda je možné v této lokalitě provádět výstavbu domů.
- Ing. Němec – po novém majiteli bychom také požadovali odstranění navážky, ale bude to
podstatně složitější. Odpověď na druhou otázku – dle platného územního plánu výstavba
není možná.

9

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.19 hodin.
Podpisy ověřovatelů:

Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

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