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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

 

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 24. 9. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  :  9 členů  

Omluveni  :   Ing. Jindřiška Houšková, Ing. Jiří Hošek, Oldřiška Mrázová 

Neomluveni    :   Mgr. Martin Běloch, Šárka Nedvídková, 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 9 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

 

 

Pořad jednání: 

 

25/1    Zpráva kontrolního výboru 

25/2    Zpráva o činnosti Rady    

25/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

25/4    Rozpočtové opatření č. 3/2018 

25/5    Aktualizace zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Radonice p.o.  

25/6    Účetní odpis nedobytných pohledávek.  

25/7    Dodatek ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Rozprava:    

- Ing. Němec jako předkladatel stahuje z pořadu jednání bod 25/5 Aktualizace zřizovací 

 listiny Základní školy a mateřské školy Radonice p.o., jehož projednání v současné době 

 již není třeba. Nově předkladatel navrhuje zařadit bod 25/5 Záměr prodeje části pozemku 

 p.č. 262/15  v k. ú. Radonice u Prahy. 
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Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání: 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

Pořad jednání: 

 

25/1    Zpráva kontrolního výboru 

25/2    Zpráva o činnosti Rady    

25/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

25/4    Rozpočtové opatření č. 3/2018 

25/5    Záměr prodeje pozemku části p.č. 262/15 v k.ú. Radonice u Prahy 

25/6    Účetní odpis nedobytných pohledávek.  

25/7    Dodatek ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

25/1     Zpráva kontrolního výboru 

   - předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru  

 

Dne 20. 9. 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. 25/1 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

25/2     Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 27. 8. 2018 sešla 4x, 

- kromě běžných záležitostí obce řešila dokončovací práce na stavbě základní školy 

 a přípravu jejího otevření, kterého proběhlo za velkého zájmu občanů 

•  celkové náklady na výstavbu základní školy budou cca 56.250.000,- mil. Kč, 
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•  tím, že obec postavila školu a prodala pozemky v ulici Krátká získala částku 25 mil. Kč 

v podstatě dvakrát. Za prodej pozemků obec získala částku cca 25 mil. Kč bez DPH 

a na dalších cca 25 mil. Kč obec obdržela na dotaci. Tuto dotaci by obec bez postavení 

školy nikdy do svého majetku nezískala. Pozemky v ulici Krátká byly dlouhodobě 

v územním plánu určeny k zastavění. Za takto získanou částku cca 50 mil. má obec ve 

svém majetku školu, která bude sloužit dlouhé roky. 

- proběhla rekonstrukce kotelny v budově obecního úřadu a MŠ, která byla v nevyhovujícím 

 stavu, v současné době je již plně funkční, 

- byly osloveny Lesy ČR ohledně možnosti převodu lesíků Červená Skála a Amerika do 

 majetku obce, bude se řešit na počátku příštího roku, 

- na základě připomínek občanů dostala obecní policie za úkol v měsíci září věnovat 

 zvýšenou pozornost kontrolám dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 6 tun 

 a v tomto pokračovat i v dalším období,  

- tento týden by měla začít oprava komunikací v ulici Ligasova a Pavlova, avšak na základě 

 sdělení SÚS bylo sděleno, že termín skutečného zahájení není znám, 

- rekonstrukce mostu v ulici Pavlova, který je v havarijním stavu, je naplánována se 

 zahájením 4. dubna 2019, 

- pozemky parc. č. 205/9 v ulici Krátká – společnosti Stavokomplet bylo vyfakturováno 

 penále za neplnění milníků stavby ve výši 1.090.000,- Kč (podrobně bude projednáváno 

 jako další bod dnešního jednání), 

-  proběhlo jednání s Ing. Honců ohledně opravy fasád statků v jeho majetku, 

- proběhlo posvícení, 

- údržba obce – byl zakoupen nový valník za traktor. 

 

Rozprava:   

-  Václav Myslivec – na opravu komunikací v Radonicích byly krajským úřadem vyčleněny 

finanční prostředky, co se s nimi stane, když oprava neproběhne, 

- Ing. Němec – předpokládám, že oprava proběhne, co bude s finančními prostředky mi není 

známo. 

 

 

Usnesení č. 25/2 : 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

25/3     Zpráva o činnosti Obecní policie 

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie    

 

   V průběhu doby od 20. června do 19. září roku 2018 vykonávala Obecní policie 

Radonice nepřetržitou službu formou jednočlenných výjimečně dvoučlenných hlídek 

v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, 
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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 soustředily v obci Radonice svou činnost dohledem zejména nad 

parkováním a silniční dopravou. Strážníci upozornili obyvatele obce, jenž dlouhodobě parkují 

se svými vozidly nesprávným způsobem na vyhrazených parkovištích (COOP aj)., kdy 

majitelé předmětných vozidel na upozornění reagovali a s vozidly. Formou nepravidelných 

hlídek na vjezdech do obce hlídky v kontrolovaly porušování zákazu vjezdu nákladních 

vozidel nad 6 tun do obce. Od 11. 9. 2018 provádějí tyto kontroly na základě pokynu Rady 

obce Radonice v pravidelném režimu. Přestupce nemající výjimky ze zákona či od patřičných 

úřadů strážníci pokutovali. Měření rychlosti v obcích bylo prováděno v obcích Radonice, 

Podolanka a Svémyslice dle pokynu PČR DI PVV a to jak v zájmu prevence, tak s ohledem 

na dopravní situaci v místě v souladu s měsíčním rozpisem ve 48 případech. V předmětném 

období bylo strážníky uloženo 115 blokových pokut za přestupky v dopravě (překročení 

rychlosti, porušení dopravní značky STOP, jízda na červenou, použití telefonu za jízdy 

řidičem, nesprávné parkování, porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel těžších 6ti a 12ti 

tun do obcí, znečišťování vozovky atd.) a 3 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad 

Brandýs nad Labem. 

   Hlídky prováděli dohled nad při kulturních akcích v obcích se zaměřením na veřejný 

pořádek a dopravu v bezprostředním okolí akcí. 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 50 x vyjely na 

tísňový signál PCO systému z toho 21 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 pro chodce 

a u mateřské školy v Radonicích i v Jenštejně a sobotní dohled nad uložením odpadu do 

kontejnerů hlídky provedly od sepsaní poslední zprávy další zákroky a opatření (příloha č. 1). 

 

Rozprava:      

- Miroslav Moudrý – uvedl, že po ulici Ligasova jezdí velké množství kamionů, které mají 

určitě více než 6 tun, 

-  Michael Hamera – uvedl, že od měsíce září jsou na základě rozhodnutí rady obce 

prováděny kontroly nákladních vozidel, bylo však zjištěno, že i vozidla, která vypadají na 



5 

 

první pohled velká jsou dle technického průkazu do 6 tun a v tomto případě zákaz vjezdu 

vozidel nad 6 tun neporušují. Strážníci také nemohou v jednu chvíli pokrýt celou obec 

a proto je možné, že v některé ulici kamion skutečně projede.  

- Ing. Růžička – potvrdil, že v dnešní době jsou nákladní vozidla vyráběna s nosností např. 

5,9 tun, čímž nepřekračují zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun, 

- Ing. Němec – navrhl zvážit možnost, aby v ranní špičce bylo ve službě více strážníků, aby 

byla pokryta kontrola přechodů v době, když jsou děti do školy a zároveň provádět 

kontrolu nákladních vozidel,  

-  Michael Hamera – konstatoval, že každý den mezi 7.00 až 8.00 hodinou jsou ve službě 

3 strážníci, kteří dohlíží na bezpečnost na přechodech v obci Radonice a Jenštejn, jedinou 

možností je zvážit umístění radarů s úsekovým měřením, 

- Ing. Němec – navrhl pro příští rok zvážit umístění těchto radarů,  

- Miroslav Moudrý – upozornil na parkování automobilů v ulici Ligasova, kde stále auta 

parkují na chodníku, 

- Michael Hamera – sdělil, že na toto se strážníci zaměřují již delší dobu a v poslední době 

on osobně nezaznamenal, že by auta parkovala na chodníku, budou toto dále sledovat. 

 

 

Usnesení č. 25/3 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování: 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

25/4     Rozpočtové opatření č. 3/2018 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje skutečný stav v naplňování rozpočtu 

zejména v souvislosti s dostavbou školy a prodejem pozemků.  

   V příjmové části schváleného rozpočtu se počítalo s příjmem z prodeje pozemků ve 

výši 15.500 tis. Kč, avšak po úspěšně realizovaném prodeji formou internetové aukce je 

celkový příjem 29.316 tis. Kč včetně DPH, což se promítá do změny § 0000. Ze zvýšeného 

příjmu samozřejmě plyne také vyšší odvod DPH, což zohledňuje navýšení výdajového 

§ 3639. Po očištění od DPH je tedy příjem z prodeje pozemků oproti původnímu rozpočtu 

vyšší o 9.228 tis. Kč. 

   Další navrhovaná změna rozpočtu se týká § 3113, v němž bylo pro základní 

a mateřskou školu vyčleněno 35.500 tis. Kč, z čehož bylo 2.500 počítáno na provozní 

příspěvek, 500 tis. na příspěvek ZŠ Satalice a 32.500 tis. na dostavbu školy. Celková suma na 

dostavbu však bude mírně vyšší, a to cca o 1,5 mil. Kč. K překročení došlo jednak vlivem 

nepředpokládaných víceprací a jednak pořízením některých doplňků a zařízení, které zvyšují 

kvalitu díla a které byly objednány poté, co bylo zřejmé, že náklady na ně bude možno krýt ze 

zvýšeného příjmu za prodej pozemků (jedná se například o instalaci automatického 

zavlažovacího systému). Celkové náklady na stavbu školy tedy ke dnešnímu dni jsou 55.951 

tis. Kč vč. DPH, z nichž je již zaplaceno 54.139 tis. Kč. Zbývá úhrada zádržného, které 

celkově činí 1.812 tis. Kč (v letošním roce se však bude platit pouze část ve výši cca 1.100 tis. 

Kč) a dofakturace drobných dokončovacích prací ve výši max. cca 300 tis. Kč. Celkové 
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náklady na stavbu školy tedy budou činit cca 56.250 tis. Kč, z čehož 25.770 tis. Kč bylo 

hrazeno z dotace MŠMT a 30.480 tis. Kč z prostředků obce. 

   Ostatní navrhované změny se týkají paragrafů zajišťujících běžný provoz obce. 

Jejich navýšení je navrhováno v souladu se zásadou, že běžné výdaje musí být hrazeny 

z běžných příjmů. Navýšení těchto běžných výdajů, jež je navrženo v celkové částce 560 tis. 

Kč, by umožňoval i stávající rozpočet, který pracoval s rezervou běžných příjmů ve výši 700 

tis. Kč, avšak přistupujeme k němu teprve za situace, kdy je zřejmé, že daňové příjmy 

(zejména příjmy z DPH) dosáhnou sumy o cca 1,5 – 2 mil. vyšší, než bylo rozpočtováno. 

Pozitivní vliv na rozpočet bude mít i nižší cena za stavební práce v ulici Krátká, kde dojde 

v důsledku smluvních pokut k úspoře cca 1 mil. Kč.  

   Navrhované změny se týkají konkrétně paragrafu 3319, kde se navyšuje o 100 tis. Kč 

částka na kulturu, paragrafu 3745, kde zvýšení o 200 tis umožní mimo jiné nákup 

traktorového přívěsu pro údržbu obce v ceně 150 tis. Kč a konečně paragrafu 6171, kde 

navýšení o 260 tis. umožní bezproblémové financování provozu úřadu i po zvýšení mezd, 

vyplývajícím z nové legislativy.  

   Celková bilance rozpočtu se mění kladným směrem, když původní rozpočtový 

schodek krytý z vlastních zdrojů se mění z částky 13.839 tis. na částku 7.183 tis. Kč, 

doporučuji tedy navržené usnesení schválit. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 25/4 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.    Schvaluje: 

1.1.  rozpočtové opatření č. 3/2018, podle přílohy č. 1, kterým se mění:   

a)  Rozpočtové příjmy v paragrafu 0000, a to:  

 1) „Kapitálové příjmy – prodej pozemků“ z částky 15.500 tis. Kč na částku   

  29.316 tis. Kč. 

   

b) Rozpočtové výdaje: 

 1) §3113 „Základní školy“ z částky 35.500 tis. na částku 37.000 tis. Kč,  

 2) §3319 „Ostatní záležitosti kultury“ z částky 600 tis. Kč na 700 tis. Kč, 

 3) §3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ z částky 1.000 tis. Kč na částku  

  6.100 tis. Kč, 

 4) § 3745 „Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ z částky 600 tis. Kč na částku  

  800 tis. Kč, 

 5) § 6171 „Činnost místní správy“ z částky 5.240 tis. Kč na částku 5.500 tis. Kč. 

 

Celková bilance rozpočtu se mění kladným směrem, když původní rozpočtový schodek krytý 

z vlastních zdrojů se mění z částky 13.839 tis. na částku 7.183 tis. Kč. 

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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25/5     Záměr prodeje části pozemku p.č. 262/15 v k.ú. Radonice u Prahy 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Část pozemku p.č. 262/15 o výměře 72 m2, která je navrhována k prodeji historicky 

tvoří oplocenou předzahrádku domu č.p. v Růžičkově ulici, jehož spoluvlastníci požádali 

o odprodej. Jako v dalších podobných případech je navrženo, aby prodej byl uskutečněn, a to 

formou veřejné nabídky za cenu minimálně ve výši znaleckého posudku. 

Doporučuji usnesení schválit tak, jak je navrženo. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 25/5 : 

Zastupitelstvo obce  

 

1.   Vyhlašuje: 

1.1.  záměr prodeje části pozemku p.č. 262/15 v k.ú. Radonice u Prahy tvořící 

 předzahrádku domu č.p. 44.   

 

2.   Ukládá: 

  Radě obce 

2.1.  vybrat kupujícího formou veřejné nabídky a předložit zastupitelstvu ke schválení 

 kupní smlouvu.   

 

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

25/6     Účetní odpis nedobytných pohledávek 

 

              FV projednal na svém jednání dne 17. 9. 2018 předložení návrhu pro jednání zastupitelstva 

na účetní odpis nedobytných pohledávek, které figurovaly v účetnictví obce k 31. 12. 2017. 

V účetnictví figurovaly k tomuto termínu nedobytné pohledávky v celkové výši 290.093,20 Kč. 

Tvořily je následující položky: 

 

1) nezaplacená faktura č. 320100012, splatnost 11. 3. 2010, za rezervaci příkonu (VKS Invest 

s.r.o.) ve výši ………………………………………………………………………..… 12.500,- Kč, 

  

2) nezaplacená faktura č. 320120024 pro CGM Czech a.s. za škody způsobené nedodáním 

potřebných dokladů, splatnost 28. 5. 2012, v celkové výši …….……………………… 45.847,- Kč, 

 

3) nezaplacená část faktury č. 32014044 pro Ladislava Zadražila (dluh za odběr elektřiny 

v obchodě), kdy z celkové částky 203.864,- Kč zaplatil pan Zadražil pouze částku 101.061,80 Kč, 

splatnost 24. 9. 2014, k doplacení zbývá ………………………………………….... 102.802,20 Kč, 

 

4) nezaplacení části faktury č. 320150039 pro spol. TOGET s.r.o. Praha za vady a nedodělky 

v celkové výši 623.374,87 Kč, splatnost 10. 6. 2015, kdy celkový součet zádržného (na straně 
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příjmu) činí pouze 529.817,40,- Kč, na rozdíl ve výši 93.557,- Kč, byla vystavena nová faktura 

č. 320150039, splatnost 10. 6. 2015, která také nebyla zaplacena, 

k doplacení zbývá ……………………….…………………………………………….. 93.557,- Kč,  

 

5) nezaplacení faktury č. 320160113 pro spol. General Engeneering Services s.r.o. za přefakturaci 

opravy vodovodní přípojky v obci Radonice, splatnost 29. 12. 2016,  

v celkové výši ………………………. ………………………………………….…….  35.387,- Kč. 

 

Celkem všech 5 položek k odpisu………………………………………………..…290.093,20 Kč. 
 

Důvodem odpisu z účetnictví je ve všech případech nedobytnost uvedených pohledávek. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 25/6 : 

Zastupitelstvo obce  

 

1.    Schvaluje: 

1.1.  Účetní odpis nedobytných pohledávek takto: 

a)  nezaplacená faktura č. 320100012 pro VKS Invest s.r.o. ve výši 12.500,- Kč; 

b)  nezaplacená faktura č. 320120024 pro CGM Czech, a.s. v celkové výši 45.847,-

Kč; 

c)  nezaplacená část faktury č. 32014044 pro Ladislava Zadražila kdy z celkové 

částky 203.864,- Kč zaplatil pan Zadražil pouze částku 101.061,80, k doplacení 

zbývá 102.802,20 Kč; 

d)  nezaplacení části faktury č. 320150039 pro spol. TOGET s.r.o. Praha za vady 

a nedodělky v celkové výši 623.374,87 Kč, kdy celkový součet zádržného na 

straně příjmů činí pouze 529.817,40,- Kč, na rozdíl ve výši 93.557,- Kč, byla 

vystavena nová faktura č. 320150039, která opět nebyla zaplacena, k doplacení 

zbývá 93.557,- Kč; 

e)  nezaplacení faktury č. 320160113 pro spol. General Engeneering Services s.r.o. 

za přefakturaci opravy vodovodní přípojky v obci Radonice v celkové výši 

35.387,- Kč. 

 

Celková výše nedobytných pohledávek činí 290.093,20 Kč. Důvodem odpisu všech 

pohledávek je jejich nedobytnost. 

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

25/7     Dodatek ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Zastupitelstvo na svém jednání dne 18. 4. 2018 na základě výsledků veřejné soutěže 

schválilo smlouvu o dílo na vybudování komunikací a inženýrských sítí v ulici Krátká 
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(„Obytná zástavba Radonice p.p.č.205/9 a propojení vodovodu Vinořská“) se společností 

Stavokomplet s.r.o. 

   Společnost Stavokomplet jako zhotovitel však od samého počátku stavebních prací 

hrubě podcenila organizaci práce na stavbě, personální i technické zajištění, stejně jako 

včasné zajištění materiálu. I přes soustavné a opakované výzvy k nápravě ze strany obce 

nebyla zjednána náprava, naopak došlo k několikatýdennímu zpoždění v harmonogramu prací 

a nebyly dodrženy závazné dílčí milníky uvedené ve smlouvě. Na základě této skutečnosti 

obec jako objednatel vyúčtovala zhotoviteli smluvní penále, které k 31. 8. 2018 činilo 

1.090 tis. Kč. a bylo započteno proti vystavené fakturaci zhotovitele. 

   Tento krok konečně přiměl společnost Stavokomplet k takovým organizačním 

změnám, které zajistí zdárné dokončení stavby. Aby toho však byl zhotovitel schopen, 

požádal o smluvní posunutí termínu dokončení do 30. 11. 2018 oproti původnímu termínu 

30. 9. 2018. Obec by sice mohla trvat na striktním dodržení původní smlouvy a účtování 

dalšího penále, znamenalo by to ovšem, že zhotovitel by zastavil práce, obec by mu musela 

vypovědět smlouvu, pravděpodobně soudně vymáhat penále a vybrat nového dodavatele, 

který by stavbu dokončil. Při tomto postupu by rozhodně došlo k dalšímu posunutí termínu 

dokončení stavby, takže by hrozilo, že nebude dodržen ani termín 31. 12. 2018, ke kterému 

jsme se zavázali kupujícím stavebních parcel.  

   Rada obce tedy v zájmu nalezení reálného řešení se zhotovitelem opakovaně jednala 

a dohodla znění dodatku uvedeného v příloze, kterým společnost Stavokomplet akceptuje 

smluvní penále ve výši 1.090 tis. Kč a kterým se konečný termín dokončení posunuje do 

15. 11. 2018. 

   Během kontrolního dne na stavbě dne 19. 9. 2018 však bylo opětovně zjištěno, že 

stavba prakticky vůbec nepokračuje, na staveništi není dostatečný počet pracovníků 

(konkrétně pouze čtyři), úkoly z předešlého kontrolního dne nejsou splněny, stavba postrádá 

elementární organizaci a plánování prací, stavbyvedoucí nezná subdodavatele, kteří budou 

provádět plynovod a vyzdívku sdružených pilířů atd. 

   Na základě této skutečnosti proběhlo další jednání se statutárním zástupcem 

zhotovitele, na kterém bylo dohodnuto, že další návrh dalšího postupu pro zastupitelstvo bude 

učiněn na základě zjištění z mimořádného kontrolní dne, který byl svolán na pondělí 

24. 9. 2018 a kde bude zkontrolováno splnění následujících exaktně stanovených bodů: 

1. výstavba energetických pilířů bude ve vysokém stupni rozpracovanosti, 

2. propoj kanalizace Š8-ČS bude ve vysokém stupni rozpracovanosti, 

3. bude provedena sonda, která ověří polohu stávajícího plynovodu v místě napojení v ulici 

Vinořská, 

4. u propojení vodovodu Vinořská budou řádně dokončeny a zapískovány zámkové dlažby, 

zelené plochy budou uvedeny do původního stavu vč. doplnění zeminy a osetí travou.  

   V případě, že budou výše uvedené podmínky splněny, doporučím zastupitelstvu 

schválit usnesení ve variantě a) tedy uzavřít dodatek s posunutím termínu dokončení, protože 

půjde stále ještě o racionální řešení, které umožnění řádné dokončení stavby a zároveň bude 

znamenat výraznou úsporu pro obec. Nezbytnou podmínkou je však radikální zintenzivnění 

prací a zlepšení organizace na stavbě. 

   Pokud však práce nebudou probíhat alespoň ve výše uvedeném minimálním rozsahu, 

není možno mít nadále ve zhotovitele důvěru, a proto navrhnu zastupitelstvu odstoupení od 

smlouvy a zadání dokončení díla jiné firmě. 

   Na základě kontrolního dne a jednání rady obce dne 24. 9. 2018 doporučuji dodatek 

ke smlouvě schválit.     
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Rozprava:   

- Michal Matoušek – vznesl dotaz na penalizaci dle nového dodatku, 

- Ing. Němec – upřesnil, že penále od 1. 9. 2018 by podle nového dodatku neběželo, pokud 

budou splněny všechny termínu z tohoto dodatku. 

 

 

Usnesení č. 25/7 : 

Zastupitelstvo obce  

 

1.   Schvaluje: 

1.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet spol. s r.o. ze dne 

 23. 5. 2018 na provedení stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a propojení 

 vodovodu Vinořská“ ve znění uvedeném v příloze č. 1.  

 

Hlasování : 

Pro :        9                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

 

- Ing. Němec – poděkoval všem členům zastupitelstva obce za vykonanou práci v uplynulém 

 volebním období. 

 

 

  

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.30 hodin. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

Jaromír Forman               ………………………………… 

    

 

 

  

Václav Myslivec              ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

…………………………………                                 …………………………………… 

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Jan Stypola 

              starosta obce                                                             místostarosta obce      
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