Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce
konaného 7. 3. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, František Bittner, Jan Stypola
Neomluveni :
Radek 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 11 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
11
Proti :
0

Zdržel se :

0

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

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Záměr prodeje pozemku p.č. 262/15
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2018

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Stanislav Němec – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 4/7 Dodatek č. 1 ke Kupní
smlouvě na prodej pozemku 205/90 v k.ú. Radonice u Prahy,
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- Ing. Zdeněk Růžička – jako předkladatel bodu 4/4 navrhl jeho stažení z pořadu jednání,
- Ing. Stanislav Němec – navrhl bod jednání 4/7 zařadit jako bod 4/4.
Pořad jednání:
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 205/90 v k.ú. Radonice u Prahy
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2018

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.

4/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 5. 12. 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.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 4/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

2

0

4/2

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 10. 12. 2018 sešla 9x,
- řešila běžné záležitosti obce,
- Ing. S. Němec – informoval, že rada obce schválila dispoziční řešení budovy ZŠ II. stupeň,
v současné době probíhají práce na zpracování projektu,
Na jednání se dostavil v 19.09 hodin Jan Stypola.
- do diskuse k projektu se zapojili Ing. T. Němec, p. Myslivec,
- realizuje se stavba „Stavební úpravy podkroví – kabiny Radonice, Zápská č.p. 260“, stavbu
provádí firma Tvrdý,
- proběhlo jednání se zástupci TJ Slavia ohledně financování, další jednání proběhlo se
zástupci tenisového oddílu TJ Slavia ohledně provozu tenisových kurtů,
- rekonstrukce Nebeského rybníka - projekt je hotový a připravuje se žádost o dotaci,
realizace rekonstrukce proběhne pravděpodobně v příštím roce,
- v blízkosti školy bylo osazeno nové dopravní značení a zřízen nový přechod pro chodce,
- připravuje se koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace – zpracování bylo
zadáno Advokátní kanceláři Karo, Lašmanský & Partners, s.r.o.,
- je třeba provést „překlopení“ územního plánu do digitalizované podoby – zadáno Ing.
Hejhalovi,
- SOKP – připravuje se žaloba na aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,
proběhlo jednání uskupení Starostové pro okruh, připravuje se jednání s primátorem,
- proběhlo několik jednání s Ing. Honců:
- v listopadu 2018 byla s Ing. Honců uzavřena smlouva o spolupráci,
- dále potom Ing. Honců požádalo směnu pozemků a o odpuštění daně z pozemků,
- 28. 12. 2018 podal Ing. Honců a p. Stára žalobu na neplatnost Změny č. 4 územního
plánu obce,
- dále proběhlo jednání s Lesy ČR, ohledně převodu lesíka Červená skála do majetku obce
se závěrem, že převod není možný,
- KSÚS:
– začátkem měsíce dubna začne oprava mostu v ulici Pavlova, která potrvá do konce
měsíce srpna,
– proběhlo jednání ohledně opravy ulici Zápská,
– do plánu na příští rok bude zařazena oprava komunikace v ulici Vinořská,
- údržba obce probíhala na dobré úrovni,
- připravují se nové webové stránky obce,
- z kulturních akcí – proběhlo vánoční představení, ZŠ a MŠ uspořádala masopustní průvod
obcí, poděkování patří kulturní komisi, která novým způsobem pojala gratulace seniorům,
připravuje se vydání Radnických listů, dále se uskutečnilo představení ochotníků.

Rozprava:
- p. Forman – vznesl dotaz, zda by bylo možné požádat občany o zapůjčení starých
fotografií obce, k tomuto se připojil i p. Stypola,
- Ing. S. Němec – doplnil, že Ing. Růžička pracuje na kronice obce a znovu upozornil, že by
bylo potřeba sehnat někoho, kdo by si vzal na starost Radonické listy.
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Usnesení č. 4/2 :
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje:
1.1. Zprávu o činnosti rady.
1.2. Dispoziční řešení budovy ZŠ II. stupeň (příloha č. 1).
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

4/3

0

Zdržel se :

0

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

a) Velitel OP na základě uloženého úkolu Zastupitelstvem obce ze dne 10.prosince
2018 prověřil možné náklady s výstavbou zpomalovacích semaforů v obci. Bylo zjištěno od
okolních obcí, že jen materiál na jeden semafor převýšil částku 150.000,- Kč, kdy další
náklady jsou vždy závislé na konkrétní situaci (návrh řešení, zpracování dopravní studie,
zpracování projektové dokumentace, získání veškerých povoleních a vlastní realizace, ale
i následného provozu a údržby). Odbor dopravy v Brandýse nad Labem a v Praze se ze své
zkušenosti vyjádřil k ceně blížící se půl milionu korun. Firma DOSIP servis s.r.o. jenž s tímto
má zkušenosti v naší oblasti zpracuje rozpočet až na základě konkrétního požadavku včetně
dodání potřebných příloh. Dle firmou zaslané povšechné nabídky s ceníkem se jedná
o náklady přesahující půl milionu korun na jeden samoobslužný semafor.
b) V průběhu doby od 10. prosince roku 2018 do 1. března roku 2019 vykonávala
Obecní policie Radonice nepřetržitou službu formou jednočlenných, nebo 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. Hlídky prováděly nadále
kontroly nákladních vozidel na základě pokynu Rady obce Radonice v pravidelném režimu.
Měření rychlosti v obcích v zimních měsících s ohledem na Besip a vlastností
měřícího zařízení nebylo prováděno dle pokynu PČR DI. V předmětném období bylo
strážníky uloženo 42 blokových pokut za přestupky v dopravě (porušení 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 2 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Hlídky prováděly 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
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Radonice o výsledku informován pracovník úřadu. 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 reagovaly na aktuální
požadavky vedení obcí v souvislosti s veřejným pořádkem v obcích .
Hlídky OP v předmětném období v rámci hlídkové činnosti celkem 24 x vyjely
na tísňový signál PCO systému z toho 19 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.
c) Mimo každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů pro chodce
a u mateřské školy v Radonicích, Jenštejně a na Podolance hlídky provedly od sepsání
poslední zprávy další zákroky a opatření (uvedené v příloze č. 1).

Rozprava:
- Ing. S. Němec – informoval, že Obec Mochov a Městys Zápy zatím řeší technické věci
a hledají strážníka,
– dále uvedl, že je třeba se zabývat řešením personální situace u Obecní
policie Radonice.
Usnesení č. 4/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování:
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

4/4

0

Zdržel se :

0

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 205/90
v k.ú. Radonice u Prahy
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zastupitelstvo obec na svém zasedání dne 27. 8. 2018 schválilo kupní smlouvu
o prodeji pozemku p.č. 205/90 panu Janu Chudobovi. Ve smlouvě byl stanoven nejzazší
termín pro předání pozemku nabyvateli dnem 31. 12. 2018, s tím, že budou zároveň
dokončeny a zkolaudovány všechny inženýrské sítě. Vzhledem k tomu, že poslední kolaudace
(vodovod a kanalizace) proběhla až 28. 12. 2018 bylo písemné rozhodnutí vydáno stavebním
úřadem až v únoru 2019, takže termín předání nabyvateli nebyl dodržen. Kupující zaplatil
zálohu kupní ceny ve výši 1 mil. Kč a zájem na naplnění kupní smlouvy oboustranně trvá. Pro
uvedení smlouvy do souladu se skutečným časovým průběhem byl proto s kupujícím
projednán a odsouhlasen předkládaný dodatek č.1, který tímto navrhuji schválit.
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Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 4/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 205/90 v k.ú. Radonice
u Prahy uzavřené s kupujícím Janem Chudobou ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

4/5

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Jiří Hošek, zastupitel a předseda finančního výboru

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 3/5 ze dne 10. 12. 2018
vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2019. Celkem se do
Motivačního programu přihlásili 2 žadatelé.
Ad 1) Milan Honců, Šárka Honců, Vinořská 6

pro objekt Vinořská 6

Žádost na zařazení do motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedených nemovitostí a
finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis ze dne 18. 2. 2019) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do
Motivačního programu.
Ad 2) Milan Honců, Vinořská 6

pro objekt Vinořská 7

Žádost na zařazení do motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedených nemovitostí a
finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis ze dne 18. 2. 2019) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do
Motivačního programu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 4/5 :
Zastupitelstvo obce Radonice
1.

Bere na vědomí

1.1.

Zápisy z jednání stavební komise ze dne 18. 2. 2019 jehož součástí je schválení
zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení
vzhledu obce.
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1.2.

Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení dále uvedených žadatelů do
Motivačního programu ze dne 25. 2. 2019.

2. Schvaluje
2.1. Zařazení do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení
stavu vnějšího pláště objektu takto:
1. Milan Honců, Šárka Honců, Vinořská 6

pro objekt Vinořská 6

2. Milan Honců, Vinořská 6

pro objekt Vinořská 7

Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

4/6

0

Zdržel se :

0

Inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2018
- předkladatel Michal Matoušek, předseda inventarizační komise

Inventarizace majetku obce Radonice se stavem k 31. 12. 2018 byla nařízena
příkazem starosty obce č. 4/2018 dle znění § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v
platném znění. Složení inventarizační komise – předseda Michal Matoušek, členové Oldřiška
Mrázová, Bohumil Mareček, Lenka Balounová a Věra Bábíčková. Ve dnech 29. 1. –
25. 2. 2019 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:
- Ing. S. Němec – požádal o opravu navrženého usnesení takto:
původní návrh:
bod 1.1. Inventarizační zprávu majetku obce Radonice k 31.12. 2018.
bod 1.2. Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení.
opravený návrh:
bod 1.1. Inventarizační zprávu o majetku obce Radonice k 31.12. 2018.
bod 1.2. Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení a jeho vyřazení.
- p. Michal Matoušek jako překladatel s tímto návrhem vyslovil souhlas.
Usnesení č. 4/6 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1.

Inventarizační zprávu o majetku obce Radonice k 31.12. 2018.
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1.2.

Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení a jeho vyřazení.

Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- p. Myslivec – informoval, že v těchto dnech probíhá oprava silnice Zápská, ale vzhledem
k tomu, že se tam pohybují nákladní vozidla, která jezdí na stavbu do Nového Jenštejna
nebude asi dostačující,
- p. Forman – upozornil, že na kraji Zápské silnice (u Čížků) je kanalizační poklop vysoko
nad vozovkou a zda by nebylo možné, aby se snížil,
- p. Lisý – vznesl dotaz, týkající se oprav komunikací v obci a dále rekonstrukce komunikací
mimo katastr obce, např. D 10,
- Ing. S. Němec – odpověděl, že co se týká oprav komunikací mimo obec – toto s námi
nikdo nekonzultuje.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.41 hodin.

Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Miroslav Moudrý

…………………………………

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

……………………………………
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce
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