Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce
konaného 25. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
10 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, Šárka Nedvídková, Karel Votruba
Neomluveni :
Mgr. Martin Běloch, Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Miroslav Moudrý, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
10
Proti :
0

Zdržel se :

0

Pořad jednání:
21/1
21/2
21/3
21/4
21/5
21/6
21/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2017
Inventarizace majetku obce k 31.12.2017
Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2018
Prodej pozemku p.č. 262/1

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 21/8 Stanovení počtu členů
Zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022.
Pořad jednání:
21/1
21/2
21/3

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
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21/4
21/5
21/6
21/7
21/8

Závěrečný účet obce za rok 2017
Inventarizace majetku obce k 31.12.2017
Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2018
Prodej pozemku p.č. 262/1
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení doplněného pořadu jednání:
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se : 0
Pořad jednání byl schválen.

21/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 20. 6. 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: bez připomínek.
Usnesení č. 21/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 17. 4. 2018 sešla 8x,
- kromě běžných záležitostí obce řešila rada situaci okolo výstavby základní školy:
• práce jsou oproti harmonogramu v předstihu,
• v úterý 26. 6. 2018 proběhne kolaudace,
• na MŠMT byla zaslána žádost o dorovnání dotace na původně schválenou částku
30 mil. Kč, která však byla zamítnuta,
• náklady na výstavbu základní školy budou cca 54 mil. Kč včetně DPH,
- pozemky parc. č. 205/9 v ulici Krátká:
• společnost Stavokomplet spol. s r.o. započala práce na zasíťování pozemků,
2

• proběhla internetová aukce na prodej 6 pozemků, kde byla dosažena cena 6.023,- Kč za
m2 včetně DPH, tj. 4.978,- Kč za m2 bez DPH,
• v současné době se připravují k podpisu kupní smlouvy,
- jak již bylo zmiňováno na předchozím jednání ZO bude nutno v letních měsících provést
rekonstrukci kotelny obecního úřadu, která je v nevyhovujícím stavu,
- dále proběhne rekonstrukce Nebeského rybníka, na kterou se zpracování projektová
dokumentace,
- KSÚS byla provizorně provedena oprava silnic v ulici Ligasova a Pavlova,
- na druhou polovinu roku je naplánována celková rekonstrukce výše zmiňovaných ulic
a zároveň mostu v ulici Pavlova, který je v havarijním stavu, doba rekonstrukce mostu
bude cca 4,5 měsíce,
- řešila se situace okolo výstavby v lokalitě V zahrádkách,
- minulý týden proběhlo soudní jednání se společností Green Project, která prováděla
stavbu Rodinného parku,
- proběhlo jednání s premiérem Babišem ohledně výstavby silničního okruhu a dále schůzka
sdružení starostů,
- pověřencem pro GDPR je u obecního úřadu Ing. Zdeněk Růžička,
- kulturní akce – konaly se čarodějnice, které v obci mají již svojí tradici, konalo se
divadelní představení a uskutečnil se den dětí a večer v RPA, za což patří organizátorům
velké poděkování,
- v sobotu 30. 6. 2018 se v RPA bude konat taneční zábava Vítání prázdnin.

Rozprava:
- Ing. Růžička, Ing. Hošek a Ing. Němec – vyslovily své názory ke stavbě silničního okruhu.
Usnesení č. 21/2 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Bod 21/3 Zpráva o činnosti obecní policie se odsouvá k projednání do příchodu velitele
obecní policie a pokračuje se dalšími body v pořadí.

21/4

Závěrečný účet obce za rok 2017
- Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Ad 1) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 byl zpracován účetní
společností Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se
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hospodaření obce za rok 2017 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2017“
v době od 6.6. do 15.6. 2018, konečné závěry přijal na jednání FV konaném dne 18.6.2018 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
- Výkaz majetku
Ad 2) Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017“
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. Materiál obsahuje celkem
10 listů vlastní zprávy a celkem 6 příloh.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok
2017 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 21/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2017“.
2. Bere na vědomí:
2.1. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017“
(auditorská).
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/5

0

Zdržel se :

0

Inventarizace majetku obce k 31.12.2017
- Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Ad 1) „Inventarizace majetku obce Radonice se stavem k 31.12. 2017“ inventarizace majetku a závazků Obce Radonice ke dni 31. 12. 2017 byla nařízena příkazem
starosty obce dle znění § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
Složení inventarizační komise – předseda Jaromír Forman, členové Jan Stypola, Petr Janík,
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Bohumil Mareček, Věra Bábíčková. Ve dnech 28. 3. – 23. 4. 2018 byla provedena fyzická
kontrola majetku a porovnány účetní doklady. Dále byl zpracován 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. 21/5 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Materiál „Inventarizace majetku obce Radonice k 31. 12. 2017“
1.2. Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/6

0

Zdržel se :

0

Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2018
- Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

FV projednal na svém jednání dne 18. 6. 2018 průběžné plnění rozpočtu roku 2018 se
stavem k 31. 5. 2018 a pověřil předsedu zpracováním zprávy o plnění rozpočtu k předložení
na příštím zastupitelstvu.
Příjmy:
- Hlavní zdroj příjmů zdaní všeho druhu je ke konci května splněn již z 63 %, což je
povzbudivé.
- Celkově jsou příjmy k tomuto datu splněny na necelých 45 %, což odpovídá hodnocené
části roku a můžeme hodnotit jako velmi dobrý výsledek našeho plánování příjmů.
Výdaje:
- Ve výdajích musíme hlídat hlavně paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj,
kde máme již vyčerpáno 81 % a paragraf 6171 - činnost místní správy, kde je
vyčerpáno 47 %.
- V investičních nákladech v par. 3113 – základní školy máme z plánovaných nákladů
vyčerpáno ke konci května 44 %, tedy z celkově plánovaných 35,5 mil máme
vyčerpáno a investování k tomuto datu téměř 16 mil – jedná se samozřejmě převážně
o placení stavby školy.
Čerpání nákladů lze hodnotit jako uspokojivé, z celkově plánovaných 59,5 mil bylo ke
konci května vyčerpáno 22,7 mil, což představuje 38 % z celkově plánovaných výdajů.
Samozřejmě se čerpání nákladů odvíjí hlavně od realizovaných investic do stavby školy
a zasíťování pozemků, které obec prodává, aby mohla celou stavbu školy dofinancovat
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a nezůstala s prázdnou „kasou“. Bohužel jsme díky současnému stavu v oblasti veřejných
zakázek a díky nutné výměně firmy stavějící naši školu přišli o část dotace přidělené
z MŠMT. Dotace nám byla krácena na základě toho, že jsme vysoutěžili nižší cenu, než byla
původně plánovaná. Bohužel to byla cena, za kterou tuto stavbu vítězná firma nebyla schopna
realizovat. Naše žádost na MŠMT, aby nám byla po vynucené výměně dodavatele výše dotace
dorovnána na původní výši – tedy 30 mil, když realizovaná konečná cena zakázky bude ještě
vyšší, než byla původně plánovaná, nebyla bohužel ze strany MŠMT vyslyšena.
Rozprava:
- Ing. Němec – upřesnil údaje k čerpání paragrafu 3639 a vznesl dotaz, zda usnesení bude
zastupitelstvo schvalovat, nebo by stačilo vzít na vědomí, toto nechá na zvážení
předkladatele,
- Ing. Růžička – souhlasí s navrženou opravou usnesení.
Usnesení č. 21/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí:
1.1. Zprávu o hospodaření obce se stavem k 31. 5. 2018.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Na jednání zastupitelstva se dostavil velitel obecní policie a dále tedy bude pokračováno
projednáváním bodu č. 21/3 a následovat budou body jednání dle schváleného
programu.

21/3

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

V průběhu měsíců duben až červen 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.
Na základě pokynu vyplývajícího z usnesení předchozího zastupitelstva hlídky OP
zvýšily preventivní činnost při dohledu zejména nad parkováním a silniční dopravou v obci
Radonice. Po dohodě se stavebním technikem bylo zajištěno nové vodorovné značení
vyhrazených míst pro invalidy v obci v souladu se zákonem, aby se předešlo rozporům
s přestupci z minulého období. Strážníci upozornili obyvatele obce, jenž dlouhodobě parkují
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se svými vozidly nesprávným způsobem, který ohrožoval bezpečnost chodců s tím, že
v případě opakování bude přistoupeno k sankci. Formou nepravidelných stacionárních hlídek
na vjezdech do obce hlídky kontrolovaly porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad
6 tun do obce a odkláněli tyto na stanovené trasy. Přestupce nemající výjimky ze zákona či od
patřičných úřadů strážníci pokutovali. Po dohodě s PČR DI PVV bylo strážníkům umožněno
provádět kontrolu měření rychlosti ve větším časovém rozmezí bez omezení na konkrétní den
a obec. Výsledkem je pružnější možnost reagovat na změny v dopravě. V předmětném období
bylo strážníky uloženo 110 blokových pokut za přestupky v dopravě (překročení rychlosti,
nesprávné parkování, porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel těžších 6 ti tun do obce)
a 10 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
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. Průběžně
kontrolovaly stav osvětlení v obci Radonice, o výsledku informován pracovník úřadu.
Pracovnici úřadu byly předány informace o dlouhodobě neposekaných parcelách v obci
k dalšímu opatření. V obci Svémyslice se hlídky průběžně soustředily na problematické
parkování před místní hospodou ve večerních hodinách. O všech nově založených černých
skládkách v katastru obcí VPS byli informováni pracovníci obecních úřadů, popřípadě údržby
k dalšímu opatření. Strážníci pružně reagují na aktuální požadavky vedení obcí v souvislosti
s veřejným pořádkem v obcích a ze strany vedení obcí VPS nejsou evidovány stížnosti na
činnost či jednání strážníků OP.
Hlídky OP v předmětném období v rámci hlídkové činnosti 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 evidovány.
Mimo každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské
školy v Radonicích a Jenštejně a sobotní dohled nad ukládáním odpadu do kontejnerů hlídky
provedly od sepsaní poslední zprávy další zákroky a opatření (příloha č. 1).
Rozprava:
- Ing. Němec – konstatoval, že do budoucna je třeba zprávu o činnosti, kromě písemné
podoby přednést i s podrobnějším komentářem.
Usnesení č. 21/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

7

0

21/7

Prodej pozemku p.č. 262/1
- předkladatel Jan Stypola, místostarosta obce

1. 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.
Dne 17. 4. 2018 zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 262/1
o výměře 11 m2 v k.ú. Radonice u Prahy. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce a v daném termínu se přihlásil jeden zájemce (manželé Daniela a Jiří Rusovi).
Nabídková cena odpovídá zveřejněné minimální částce.
2. 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
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.
Dne 17. 4. 2018 zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 262/1
o výměře 18 m2 v k.ú. Radonice u Prahy. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce a v daném termínu se nepřihlásil žádný zájemce (pan Mitro předpokládal, že bude
zařazen automaticky, když již vyjádřil zájem o koupi pozemku). Byl vyvěšen nový záměr
prodeje, kde se přihlásil jeden zájemce (pan Marián Mitro). Nabídková cena odpovídá
zveřejněné minimální částce.

Rozprava:
- Ing. Němec – navrhl doplnit předložené usnesení o bližší specifikaci pozemků a údaje
z geometrického plánu,
- Jan Stypola – s navrženou úpravou usnesení souhlasí.
Usnesení č. 21/7 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje
1.1. Prodej částí pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy označených v geometrickém
plánu č. 788-27/2018 jako:
a) pozemek p.č. 262/41 o výměře 10 m2 a
b) pozemek st. 543 o výměře 1 m2
manželům Rusovým za kupní cenu 33.550,- Kč.
1.2. Kupní smlouvu na prodej částí pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy
označených v geometrickém plánu č. 788-27/2018 jako:
a) pozemek p.č. 262/41 o výměře 10 m2 a
b) pozemek st. 543 o výměře 1 m2.
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1.3. Prodej části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy označené v geometrickém
plánu č. 793-50/2018 jako pozemek p.č. 262/42 o výměře 18 m2 panu Marianu
Mitrovi za kupní cenu 54.900,- Kč.
1.4. Kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy označené
v geometrickém plánu č. 793-50/2018 jako pozemek p.č. 262/42 o výměře 18 m2.
2. Ukládá
Starostovi obce
2.1. Uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy
označených v geometrickém plánu č. 788-27/2018 jako:
a) pozemek p.č. 262/41 o výměře 10 m2 a
b) pozemek st. 543 o výměře 1 m2
s paní Danielou Rusovou a panem Jiřím Rusem.
2.2. Uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Radonice u Prahy
označené v geometrickém plánu č. 793-50/2018 jako pozemek p.č. 262/42 o výměře
18 m2 s panem Marianem Mitrem.
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/8

0

Zdržel se :

0

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
- předkladatel Ing Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá zastupitelstvu obce povinnost stanovit počet
členů zastupitelstva na každé volební období nejpozději 85 přede dnem voleb. V letošním
roce tato lhůta končí dnem 6. 8. 2018.
V minulých volebních obdobích pracovalo zastupitelstvo v patnáctičlenném složení
s pětičlennou radou. Tento model se ukázal jako plně funkční a navrhuji ho proto zachovat
i pro další volební období.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 21/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Stanovuje:
1.1. Počet členů zastupitelstva obce Radonice pro volební období 2018 – 2022
na 15 (patnáct).
Hlasování:
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

9

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- bez připomínek.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.22 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Miroslav Moudrý

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

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