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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

 

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 14. 11. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  :  10 členů  

                              (v průběhu jednání se dostavil pan Myslivec a pan Vrba)  

                           konečný počet byl tedy 12 členů 

Omluveni  :  Ing. Hošek, Ing. Růžička      

Neomluveni    :   R. Baťcha  

Předsedající :   Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :   Jaromír Forman, Miroslav Moudrý    

Zapisovatel  :   Věra Bábíčková 

 

 

Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

 

Před zahájením zasedání bylo panu Michalu Matouškovi předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce.  

 

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zák. o obcích vyzval pana Michala Matouška ke složení 

slibu. Starosta obce přečetl slib člena zastupitelstva a požádal pana Matouška, aby k němu 

přistoupil a potvrdil slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem (příloha č. 1). 

 

Starosta obce konstatoval, že pan Michal Matoušek složil slib a může vykonávat svůj mandát. 

 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        10                Proti :       0         Zdržel se :     0 
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Pořad jednání: 

 

2/1    Zpráva kontrolního výboru 

2/2    Zpráva o činnosti Rady    

2/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

2/4    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet 

2/5    Stanovení odměn členům zastupitelstva 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Rozprava:    

- Ing. Němec Stanislav – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 2/6 Rozpočtové opatření 

č. 4/2018. 

 

Na jednání zastupitelstva se v 19.04 hodin dostavil pan Myslivec. 

 

 

Pořad jednání: 

 

2/1    Zpráva kontrolního výboru 

2/2    Zpráva o činnosti Rady    

2/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

2/4    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Stavokomplet 

2/5    Stanovení odměn členům zastupitelstva 

2/6  Rozpočtové opatření č. 4 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání: 

Pro :        11                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

 

2/1     Zpráva kontrolního výboru 

   - předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru  

 

Dne 12. 11. 2018 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor:   p. M. Moudrý 

                                                    p. M. Matoušek    

                                                    p. P. Formanová  

Přítomni za OÚ Radonice :    p. V. Bábíčková 

 

Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1. 
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Rozprava:   

- Ing. Němec Stanislav – pověřil radního pana Stypolu zabezpečením znaleckého posudku 

na pozemek parc. č. 262/15. 

 

 

Usnesení č. 2/1 : 

Zastupitelstvo obce:  

 

1.   Schvaluje: 

1.1. Zprávu kontrolního výboru. 

 

 

2.   Ukládá: 

  Radnímu panu Stypolovi 

2.1. Urychlit zpracování znaleckého posudku na pozemek parc. č. 262/15. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

2/2     Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 sešla 2x, 

- starosta informoval o průběhu stavby na pozemcích parc. č. 205/9 v ulici Krátká (podrobně 

 bude projednáváno jako další bod dnešního jednání), 

 

Na jednání zastupitelstva se v 19.08 hodin dostavil Ing. Vrba. 

 

- v těchto dnech probíhá oprava komunikace v ulici Ligasova, V Uličce a Pavlova 

 (komunikace je ve správě KSÚS), 

-  obrus z komunikace byl použit na zpevnění plochy pozemku, který bude mít obec 

 pronajatý od Ing. Honců jako parkoviště při akcích na hřišti, dále pokračují jednání s Ing. 

 Honců ohledně prodloužení smlouvy na pronájem pozemků v majetku obce a Ing. Honců 

 přislíbil opravit fasády objektu v jeho majetku, 

- na obec se obrátili starostové obce Mochov a městysu Zápy s žádostí o rozšíření Obecní 

 policie Radonice o 1 strážníka, který by vykonával službu pro tyto obce – stejně jako toto 

 funguje s obcí Nehvizdy, 

- proběhla také jednání se starosty a starostkou obcí Podolanka, Jenštejn a Nehvizdy ohledně 

 navýšení částky, kterou obce platí za služby obecní policie (jedná se o výši poplatku za 

 osobu), 
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- obec žádala Pozemkový fond o převedení parc. č. 188/18 (vedle školní zahrady) do 

 majetku obce, tento pozemek však byl navrácen v náhradní restituci. Na obec se obrátila 

 zástupkyně nového majitele, který na pozemku chtěl stavět, o provedení změny územního 

 plánu nebo směnit pozemek za jiný. Když jí bylo sděleno, že toto není možné byla obci 

 nabídnuta možnost odkoupení pozemku. 

 

Rozprava:   

- M. Moudrý – vznesl dotaz, zda obec kontroluje kvalitu provádění prací na rekonstrukci 

komunikací,  

- Ing. Němec Stanislav – obec není majitelem komunikací, přesto s provádějící firmou 

některé problémy byly řešeny. 

 

 

Usnesení č. 2/2 : 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

2/3      Zpráva o činnosti Obecní policie 

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie    

 

   

   V průběhu doby od 19. září do 8. listopadu 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, 

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 přeparkovali. Formou 

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

nákladních vozidel nad 6 tun do obce. Hlídky prováděli nadále kontroly nákladních vozidel na 

základě pokynu Rady obce Radonice v pravidelném režimu. Přestupce nemající výjimky ze 

zákona či od patřičných úřadů strážníci pokutovali. Celkem bylo uloženo za tento přestupek 

19 pokut. 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 41 případech. V předmětném období bylo 

strážníky uloženo 86 blokových pokut za přestupky v dopravě (překročení rychlosti, porušení 
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dopravní značky STOP, jízda na červenou, použití telefonu za jízdy řidičem, nesprávné 

parkování, porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel těžších 6 ti a 12 ti tun do obcí, 

znečišťování vozovky atd.) a 4 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 obci 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 sepsání poslední zprávy další zákroky a opatření (uvedené 

v příloze č. 1).  

 

Rozprava:      

- Ing. Němec Stanislav – konstatoval, že je třeba pokračovat i nadále v kontrolách vjezdu 

nákladních vozidel do obce a dále upozornil, že je důležité, aby strážníci komunikovali 

s občany, a to slušnou formou, 

- M. Matoušek – vznesl obavy, že až bude dokončena oprava komunikace budou řidiči mít 

snahu jezdit rychleji, 

- velitel OP – jak již bylo řečeno na minulém jednání zastupitelstva, zvažuje se možnost 

umístění radarů na průběžné měření rychlosti, 

- Ing. Němec Tomáš – navrhl umístění semaforu s měřením rychlosti, hlavně u přechodu 

směrem od Vinoře, kde je škola, 

- Ing. Němec Stanislav – předá podnět na KSÚS, která by toto mohla i financovat, 

- P. Janík – připomněl, že umístění tohoto semaforu se již řešilo před několika lety a nebylo 

povoleno, ale v okolních obcích takovéto semafory jsou, 

- Ing. Němec Stanislav – navrhl doplnit do usnesení, že zastupitelstvo ukládá veliteli obecní 

policie prověřit možnost osazení zpomalovacího semaforu na vjezdu od Vinoře a od 

Horních Počernic a předložit zprávu radě do 30. 11. 2018. 
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Usnesení č. 2/3 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Bere na vědomí: 

1.1. Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

2.   Ukládá: 

  Veliteli obecní policie 

2.1. Prověřit možnost osazení zpomalovacího semaforu na vjezdu do obce od Vinoře 

 a Horních Počernic a předložit zprávu radě obce do 30. 11. 2018. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

2/4      Dodatek č. 2 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 

(„Obytná zástavba Radonice p.p.č.205/9 a propojení vodovodu Vinořská“) se společností 

Stavokomplet s.r.o. Na svém 25. jednání dne 24. 9. 2018 pak zastupitelstvo schválilo Dodatek 

č.1, kterým se jednak z důvodů na straně zhotovitele posunují termíny dílčích milníků 

a zejména konečný termín zhotovení díla do 15. 11. 2018 a kterým rovněž zhotovitel 

akceptuje smluvní penále ve výši 1.090.000,- Kč. 

     Po uzavření Dodatku č.1 a po opakovaných urgencích ze strany obce se přes řadu 

dílčích nedostatků činnost na stavbě značně zintenzivnila. Během postupu prací se však 

objevily některé administrativní problémy zejména s realizací plynovodu, které částečně 

vznikly v důsledku toho, že projektová dokumentace a stavební povolení pocházejí z roku 

2008, takže bylo třeba některé záležitosti upřesnit nebo znovu dojednat s Pražskou 

plynárenskou Distribucí. a.s., takže došlo ke zpoždění v postupu prací, které nezavinil 

zhotovitel.   

     Společnost Stavokomplet proto požádala o posun konečného termínu dokončení 

o 15 dnů, a to na 30. 11. 2018.  

      V současné době práce postupují tak, že je reálné termín dokončení do 30. 11. 2018 

dodržet, přičemž tento termín nebude pro obec představovat žádné další problémy 

v porovnání se současně dohodnutým termínem 15. 11. 2018.  

   Navrhuji proto usnesení schválit tak, jak je výše uvedeno. 

  

Rozprava:    

- Ing. Chmel – upozornil na riziko, že při nízkých teplotách plynárny plyn nezapojí a tím se 

posune i termín kolaudace stavby, 

- M. Matoušek – vznesl dotaz, zda majitelé pozemků mohou odstoupit od smlouvy, 
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- Ing. Němec Stanislav – toto nehrozí, pozemky jsou prodané, a kromě jednoho je 

5 pozemků již zapsáno v katastru na nové majitele, 

- Ing. Chmel – informoval, že noví majitelé již volají, kdy bude stavba dokončena, v této 

souvislosti ještě doplnil, že jako bonus byl v této lokalitě položen kabel 

vysokorychlostního internetu, 

- Ing. Němec Stanislav – z jeho pohledu by bylo dobře dodatek podepsat,  

- M. Matoušek – navrhl, že by se mělo vše projednat s právníky, 

- Ing. Němec Stanislav – s právníky toto samozřejmě bylo řešeno,  

- Ing. Vrba – konstatoval, že Stavokomplet nezpochybnitelně uznal nárok na penále již 

v dodatku č. 1, 

- P. Janík – upozornil, že pokud by pozbyl platnost dodatek č. 1, tak by penále bylo dle 

původní smlouvy, kde by sankce byly ještě vyšší. 

 

 

Usnesení č. 2/4 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Schvaluje: 

1.1. Dodatek č. 2 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 :        12                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

2/5      Stanovení odměn členům zastupitelstva 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

   Stanovení výše odměn členům zastupitelstva je zákonem vyhrazeno do kompetence 

zastupitelstva. Až do současné doby byli všichni zastupitelé podle jednotlivých funkcí 

odměňování podle usnesení zastupitelstva ze dne 4. 6. 2009, které však pouze potvrzovalo 

výši odměn stanovenou usnesením ZO ze dne 30. 11. 2006, to znamená, že výše měsíčních 

odměn zůstala na stejné úrovni celých dvanáct let. 

 

Z jednání zastupitelstva v 19.55 hodin odešel Ing. Němec Tomáš. 

 

   Zmíněným usnesením ze 4. 6. 2009 byly odměny stanoveny takto:  

             - starosta                   16.720 Kč, 

 - místostarosta       15.230 Kč, 

    - člen rady                   1.170 Kč, 

 - předseda výboru nebo komise      960 Kč, 

 - člen výboru nebo komise           670 Kč, 

 - člen zastupitelstva obce          400 Kč, 

s tím, že členům zastupitelstva obce náleží odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé 

funkce, takže současná odměna (hrubá mzda) starosty je 18.290 Kč, místostarosty 16.800 
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Kč, členů rady 1.730 Kč a členů zastupitelstva 400 Kč. Celkové náklady na zastupitelstvo 

obce jsou rozpočtem stanoveny na 650 tis. ročně. 

 

Na jednání zastupitelstva se v 19.58 hodin vrátil Ing. Němec Tomáš. 

 

      Členové výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, jsou pak odměňováni na základě 

dohod o provedení práce v sazbě 84,- Kč/hod.  

    Od 1. 1. 2018 došlo v této věci ke změně legislativy, a to Nařízením vlády 

č. 318/2017 Sb., které nově definuje výši odměn podle jednotlivých funkcí a velikosti obce 

(viz. příloha č.1). Toto nařízení určuje pro neuvolněné členy zastupitelstva v obci naší 

velikostní kategorie maximální výši odměn takto: starosta 30.681,- Kč, místostarosta 

27.613,- Kč, člen rady 6.136,- Kč, člen zastupitelstva 1.534,- Kč, předseda výboru nebo 

komise 3.068,- Kč, člen výboru nebo komise 2.557,- Kč. Tyto maximální výše odměn jsou 

pro rozpočet naší obce zcela neakceptovatelné, protože by znamenaly celkové roční náklady 

na zastupitelstvo včetně komisí a výborů v objemu cca 1.800 tis. Kč. Zároveň je však 

samozřejmě nezbytné, aby odměny odrážely alespoň důstojným způsobem čas, energii 

a invenci zastupitelů i členů výborů a komisí vynaloženou ve prospěch obce. 

   Navrhuji proto, aby výše odměn počínaje 1. 1. 2019 byla stanovena ve výši 70% 

maximální výše stanovené nařízením vlády č.318/2017 Sb., s tím, že odměny za souběh 

funkcí jednotlivého zastupitele se nekumulují, ale dotyčnému zastupiteli vždy náleží pouze 

odměna za funkci s vyšší stanovenou odměnou.  

   Odměna starosty by tedy činila 21.476,- Kč, místostarosty 19.329,- Kč, člena 

rady 4.295,- Kč, člena zastupitelstva 1.073,- Kč a předsedů výborů a komisí 2.147,- Kč, 

členů výborů a komisí 1.790,- Kč. Členy jednotlivých komisí, kteří nejsou zastupiteli, 

navrhuji odměňovat na základě dohod o provedení práce se sazbou 100,- Kč/hod.  

   Celkové náklady na zastupitelstvo se tímto opatřením zvýší o cca 500.000,- Kč 

ročně, avšak s ohledem na to, že odměny byly na stejné úrovni dvanáct let a zejména 

vzhledem k objemu práce a činnosti, které zastupitelstvo i komise a výbory odvádějí, považuji 

tuto výši odměn za adekvátní a rozpočtem dlouhodobě ufinancovatelnou.  

  Navrhuji zvážit možnost usnesení schválit dle předloženého návrhu nebo ponechat 

odměny ve stejné výši jako dosud, popřípadě část odměn dle původního usnesení a část dle 

nového nařízení vlády. 

  

Rozprava:    

- Ing. Vrba – vyslovil svůj názor, že pokud zastupitel svojí funkci chce vykonávat 

zodpovědně, tak musí vynaložit svůj čas a mnohdy i finanční prostředky, aby se kvalitně 

připravil na jednání zastupitelstva a výkon své funkce, je tedy pro to, aby odměny alespoň 

v minimální výši členům zastupitelstva vypláceny byly, 

- M. Matoušek – prohlásil, že za svoji osobu se odměny vzdává, tak jako v minulých letech, 

- V. Myslivec – konstatoval, že funkci zastupitele a radního vykonává pro obec rád a ne pro 

finanční odměnu, ale na druhou stranu, když se spočítají hodiny strávené činností pro obec 

nelze to dělat zadarmo, navrhl výši odměny 70 % pro starostu a místostarostu a 50 % pro 

všechny ostatní,  

- J. Stypola – jeho návrh je 70 % pro starostu a místostarostu a 50 % pro všechny ostatní,  

- F. Bittner – jeho návrh byl 70 % pro všechny, 

- Ing. Němec Tomáš – souhlasil s návrhem 70 % pro všechny, 

- O. Mrázová – informovala, že na jednání kulturní komise předběžně její členové, kteří 

nejsou zastupiteli oznámili, že se své odměny vzdávají, 
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- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda je odměna vyplácena paušálně, nebo je podmíněna např. 

účastí na jednáních zastupitelstva, výborů a komisí, dále vyslovil svůj názor, že je pro to, 

aby procentní sazba odměny byla pro všechny stejná, za svoji osobu je pro původní 

předložený návrh 70 % pro všechny,  

- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že kdo je členem zastupitelstva dostává odměny 

paušálně, bez ohledu na účast na jednáních, kdo není členem zastupitelstva dostává 

odměny dle vykonané práce na základě výkazu odpracovaných hodin, 

- M. Moudrý – přiklání se k původnímu návrhu 70 % pro všechny, 

- V. Myslivec – stahuje svůj původní návrh a přiklání se k výši odměny 70 % pro všechny. 

 

 

Usnesení č. 2/5 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 : 

1.1. odměny starostovi, místostarostovi, členům rady, členům zastupitelstva a předsedům 

 výborů a komisí za výkon jednotlivých funkcí ve výši 70 % maximálních odměn 

 stanovených Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s tím, že odměny za souběh funkcí 

 jednotlivého zastupitele se nekumulují, ale dotyčnému zastupiteli vždy náleží pouze 

 odměna za funkci s vyšší stanovenou odměnou,  

1.2. že členové výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou zastupiteli, budou 

 odměňováni na základě dohod o provedení práce s hodinovou sazbou 100,- Kč. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0         Zdržel se :     1   (Ing. Němec Stanislav) 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

2/6   Rozpočtové opatření č. 4 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

      Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje skutečný stav v naplňování a čerpání 

zejména v souvislosti s původně neplánovanou, avšak nutnou, generální rekonstrukcí kotelny 

v budově obecního úřadu a mateřské školy. Celkově se rozpočet za deset měsíců roku 2018 

(tj.83 % roku) vyvíjí pozitivně, příjmy jsou o cca 10 % vyšší, než bylo plánováno, zatímco 

výdaje jsou oproti rozpočtu vyšší pouze o cca 5 %, takže toto navýšení je plně kryto vyššími 

příjmy.  

    Jediný výdajový paragraf, který je překročen, a to o 557 tis. Kč, je § 3639 

„Komunální služby a územní rozvoj“. Toto překročení bylo způsobeno zejména náklady na 

tuto zmíněnou rekonstrukci kotelny ve výši cca 576 tis. Kč. Aby bylo možno tyto 

neplánované náklady rozpočtově pokrýt, zvyšuje se položka v § 3639 ze současné částky 

6.100 Kč na částku 7.000 tis. Kč.  Toto navýšení zároveň umožní i financování některých 

dalších drobnějších záležitostí, jako je například projektová příprava odbahnění 

a rekonstrukce Nebeského rybníka. 

      Navýšení výdajů je plně kryto zvýšenými daňovými příjmy, které jsou v rozpočtu 

plánovány na úrovni 16.420 tis. Kč, přičemž skutečná výše za prvních deset měsíců je již 
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14.944 tis. Kč. Je tedy reálný předpoklad, že za celý rok budou daňové příjmy činit cca 

18 mil. Kč, tj. o cca 1,5 mil. Kč více oproti rozpočtu Navrhované rozpočtové opatření však 

v souladu se zásadou rozpočtové opatrnosti pracuje pouze s navýšením pouze o 900 tis., takže 

je reálné, že konečná skutečnost bude o několik set tisíc korun lepší.     

      Celková bilance rozpočtu se tedy navrženým rozpočtovým opatřením č. 4 nemění, 

doporučuji tedy navržené usnesení schválit. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek.  

 

 

Usnesení č. 2/6 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.    Schvaluje: 

1.1.  rozpočtové opatření č. 4/2018, podle přílohy č. 1, kterým se mění:   

a)  Rozpočtové příjmy:  

 1) § 0000 „Daňové příjmy“ z částky 16.420 tis. Kč na částku 17.320 tis. Kč. 

   

b) Rozpočtové výdaje: 

 1) § 3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ z částky 6.100 tis. Kč na částku 

  7.000 tis. Kč. 

 

Celková bilance rozpočtu se nemění. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0         Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

 

- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda v případě ukončení nájemní smlouvy s panem Honců na 

plochu, která bude sloužit jako parkoviště u hřiště bude muset obec odstranit navezený 

obrus z komunikací, 

- Ing. Němec Stanislav – nebude, ale v případě, že by k tomu došlo bude obrus použit jinde, 

-  paní Neitzelová – vznesla dotaz, zda by v ulici Pavlova nešla vytvořit další parkovací 

místa, 

- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že bohužel toto není možné, 

- J. Forman, Ing. Němec Tomáš, P.Janík, Ing. Němec Stanislav – vznesli požadavky na 

zařazení do rozpočtu na příští rok, 

- Ing. Vrba – vznesl dotaz na lokalitu Na svahu a její předání do majetku obce, dále 

informoval o schůzce s novým majitelem společnosti Bayeta,  
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- Ing. Němec Stanislav – obec, jak již několikrát bylo konstatováno, nemůže převzít do 

svého majetku pozemky, kde nejsou odstraněny nedostatky, a hlavně se jedná o likvidaci 

skládky, která se tam nachází. 

- J.Forman – upozornil, že obec by na majetek druhé osoby vůbec neměla vstupovat, ať se 

již jedná o veřejné osvětlení, údržba komunikací a podobně. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.28 hodin. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

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

    

 

 

  

Miroslav Moudrý              ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                   Ing. Zdeněk Růžička 

              starosta obce                                                                   místostarosta obce  
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