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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radonice  

konaného 31. 10. 2018 v sále Obecního domu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 14 členů  (dle prezenční listiny) 

Omluveni  :  Michal Matoušek  

 

 

1. Zahájení 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce.  

 

Jednání zahájil dosavadní starosta obce, který přivítal přítomné na ustavujícím zasedání nově 

zvoleného Zastupitelstva obce Radonice a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 

s § 91 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a upozornil přítomné, že 

z průběhu ustavujícího zasedání ZO bude pořízen zvukový záznam.  

Starosta obce z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že 

přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Dále informoval o průběhu voleb do zastupitelstva obce.  

 

Zvoleni byli : 

Radek Baťcha 

František Bittner 

Jaromír Forman 

Pavla Formanová 

Ing. Jiří Hošek 

Petr Janík 

Michal Matoušek 

Miroslav Moudrý 

Oldřiška Mrázová 

Václav Myslivec 

Ing. Stanislav Němec, MBA 

Ing. Bc. Tomáš Němec 

Ing. Zdeněk Růžička 

Jan Stypola 

Ing. Michal Vrba  
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Poté starosta předal slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli obce panu Miroslavu Moudrému. 

 

 

 

2. Slib členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zák. o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce 

ke složení slibu.  

Předsedající požádal paní Věru Bábíčkovou, aby přečetla slib členů zastupitelstva a požádal 

členy zastupitelstva, aby k němu jednotlivě přistoupili a potvrdili slib pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem (příloha č. 2). 

 

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní zvolení zastupitelé obce složili slib a mohou 

vykonávat svůj mandát. 

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatelem byla navržena : Věra Bábíčková 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi :   Jaromír Forman   

            Václav Myslivec 

    

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Zapisovatelkou byla schválena Věra Bábíčková a ověřovateli zápisu byli schváleni 

Jaromír Forman a Václav Myslivec. 

                        

         

        

4. Schválení programu  

Předsedající přečetl program jednání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.   

 

 

Program : 

1. Zahájení a informace o výsledku voleb do zastupitelstva 

2. Slib členů zastupitelstva 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu 

5. Volba mandátové a volební komise 

6. Volba orgánů obce 

a) volba starosty 

b) volba místostarosty 

c) volba členů rady  
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7. Ustavení finančního výboru a volba jeho členů 

a) stanovení počtu členů 

b) volba předsedy 

c) volba členů  

8. Ustavení kontrolního výboru a volba jeho členů 

a) stanovení počtu členů 

b) volba předsedy 

c) volba členů 

9. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů 

 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

programu. 

 

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Program jednání Zastupitelstva obce byl schválen. 

 

 

 

5. Volba Mandátové a volební komise 

Předsedající navrhl kandidáty na složení mandátové a volební komise. 

Navrženi byli : Ing. Michal Vrba    

      Ing. Jiří Hošek 

      Oldřiška Mrázová     

    

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva, zda mají jiné návrhy na složení této komise. 

Jiné návrhy předloženy nebyly. 

 

Navržení zastupitelé souhlasili se svým navržením do výše uvedené komise. 

 

Hlasování: 

Pro :        11              Proti :      0         Zdržel se :       3 (Ing.Vrba, Ing.Hošek, paní Mrázová) 

  

Předsedající konstatoval, že Mandátová a volební komise byla zvolena a zároveň požádal, aby 

se komise krátce sešla a zvolila svého předsedu. 

Předsedou komise byl zvolen Ing. Michal Vrba. 

 

 

 

6. Volby orgánů obce 

Předsedající požádal, aby se mandátová a volební komise ujala řízení voleb orgánů obce. 

Předseda mandátové a volební komise konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 

přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce a tudíž je usnášeníschopné. 
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Bylo navrženo tajné hlasování při volbě starosty, místostarosty a členů rady obce pomocí 

hlasovacích lístků a to jednotlivě. 

 

Hlasování: 

Pro :        14                  Proti :      0          Zdržel se :   0 

Bylo odhlasováno TAJNÉ hlasování při volbě starosty, místostarosty a dalších členů 

rady obce a to jednotlivě. 

 

 

a) volba starosty 

navržen :  Ing. Stanislav Němec, MBA 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (Ing. Němec Stanislav) 

Starostou obce byl zvolen Ing. Stanislav Němec, MBA. 

 

 

b) volba místostarosty 

navržen :  Ing. Zdeněk Růžička 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (Ing. Růžička) 

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Růžička. 

 

 

c) volba členů Rady obce 

navržen :   Jan Stypola 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (J. Stypola) 

Jan Stypola byl zvolen členem rady obce. 

 

navržen :   Václav Myslivec 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (V. Myslivec) 

Václav Myslivec byl zvolen členem rady obce. 

 

 

 

 



5 

 

navržen :   Jaromír Forman 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (J. Forman) 

Jaromír Forman byl zvolen členem rady obce. 

 

 

Rada obce byla zvolena v tomto složení :  

Starosta :    Ing. Stanislav Němec, MBA 

Místostarosta:  Ing. Zdeněk Růžička  

Členové rady:  Jan Stypola  

       Václav Myslivec 

       Jaromír Forman  

 

 

Předseda mandátové a volební komise předal zpět slovo předsedajícímu panu Moudrému. 

Předsedající poblahopřál všem zvoleným a předal slovo zvolenému starostovi obce. 

Poté nově zvolený starosta obce poděkoval za zvolení a ujal se řízení zasedání. 

 

 

 

7. Ustavení finančního výboru a volba členů 

 

Starosta obce navrhl, aby finanční výbor byl 3 členný, dále jako předsedu navrhl Ing. Jiřího 

Hoška a členy Ing. Michala Vrbu a Ing. Bc. Tomáše Němce. 

 

Rozprava:  

- Václav Myslivec – upozornil, že nejprve by mělo proběhnout hlasování o počtů členů 

 finančního výboru, 

- starosta navrhl, aby volba finančního i kontrolního výboru proběhla aklamací a jednotlivě. 

 

 

Způsob volby finančního a kontrolního výboru – aklamací a jednotlivě. 

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Volba finančního a kontrolního výboru proběhne aklamací a jednotlivě. 

 

 

a)   Stanovení počtu členů finančního výboru 

Starosta navrhl počet členů 3. 

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Počet členů finančního výboru byl odsouhlasen na 3. 
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b) volba předsedy 

navržen : Ing. Jiří Hošek    

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (Ing. Hošek) 

Předsedou finančního výboru byl zvolen  Ing. Jiří Hošek. 

 

 

c)   volba členů 

navržen : Ing. Bc. Tomáš Němec    

Navržený kandidát souhlasil. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (Ing. Bc. T. Němec) 

Ing. Bc. Tomáš Němec byl zvolen členem finančního výboru. 

 

 

navržen : Ing. Michal Vrba    

Navržený kandidát souhlasil. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (Ing. Vrba) 

Ing. Michal Vrba byl zvolen členem finančního výboru. 

 

 

Finanční výbor byl odsouhlasen v tomto složení:  

předseda:  Ing. Jiří Hošek   

členové:  Ing. Bc. Tomáš Němec 

    Ing. Michal Vrba  

 

 

 

8. Ustavení kontrolního výboru a volba jeho členů 

 

Starosta obce navrhl, aby kontrolní výbor byl 3 členný, dále jako předsedu navrhl pana 

Miroslava Moudrého a členy pana Michala Matouška a slečnu Pavlu Formanovou. 

 

Rozprava:  

- starosta konstatoval, že pan Matoušek je nepřítomný, ale svůj souhlas již vyslovil předem.  
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a)   Stanovení počtu členů kontrolního výboru 

Starosta navrhl počet členů 3. 

Hlasování: 

Pro :        14                   Proti :      0          Zdržel se :   0 

Počet členů kontrolního výboru byl odsouhlasen na 3.  

 

 

b) volba předsedy 

navržen :  Miroslav Moudrý 

Navržený kandidát souhlasil. 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (M. Moudrý) 

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav Moudrý. 

  

 

c)   volba členů 

navržen : Michal Matoušek 

Navržený kandidát souhlasil (souhlas vyslovil předem). 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (M. Matoušek) 

Michal Matoušek byl zvolen členem kontrolního výboru. 

 

 

navržena : Pavla Formanová 

Navržená kandidátka souhlasila. 

 

Hlasování: 

Pro :        13                   Proti :      0          Zdržel se :   1 (P. Formanová) 

Pavla Formanová byla zvolena členkou kontrolního výboru. 

 

 

Kontrolní výbor byl odsouhlasen v tomto složení:  

předseda:  Miroslav Moudrý 

členové:  Michal Matoušek 

    Pavla Formanová  

 

 

 

9. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů 

 

Rozprava:   

- Ing. S. Němec – informoval přítomné : 

 –  o probíhající opravě komunikace v ulicích Ligasova, V Uličce a Pavlova, 

 –  o průběhu prací na zasíťování pozemků v ulici Krátká, 
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 –  o dopisu, který zaslal Magistrát hlavního města Prahy. Jedná se o Memorandum   

  k navýšení kapacity ČOV Vinoř, po obci je požadována částka cca 46 mil. Kč, 

 –   o přípravě projektu na rekonstrukci Nebeského rybníka, 

 –   dále informoval o jednáních s Ing. Milanem Honců, ohledně rekonstrukce statku   

  v jeho majetku (jedná se o 2 objekty ve středu obce), 

 –   na závěr starosta zmínil akci, která se uskutečnila v neděli 28. října ke 100. výročí  

  založení Československa, a to odhalení pamětní desky radonickým legionářům    

  a vysazení stromu republiky. 

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.53 hodin. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Ing. Stanislav Němec, MBA                                                 Ing. Zdeněk Růžička 

              starosta obce                                                                   místostarosta obce 


