Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce
konaného 6. 6. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Ing. Jiří Hošek, Václav Myslivec, Oldřiška Mrázová
Neomluveni :
Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Petr Janík
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:

5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtové opatření č.1/2019
Pořízení Územního plánu obce
Dodatek k Dohodě o spolupráci při zajištění školní docházky s MČ Praha – Satalice
Záměr prodeje pozemku p.č.344

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

1

Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

5/1

0

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 3. 6. 2019 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. 5/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/2

0

Zdržel se :

0

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

rada se od posledního zastupitelstva obce dne 7. 3. 2019 sešla 12x,
řešila běžné záležitosti obce a věci koncepčního rázu,
nejdůležitějším bodem byla příprava projektu stavby II. stupně základní školy,
proběhla kontrola čerpání dotace na stavbu základní školy z MŠMT, která neshledala
žádné závady,
- byla ukončena stavba „Stavební úpravy podkroví – kabiny Radonice, Zápská č.p. 260“,
- v přípravě je žádost o dotaci na rekonstrukci Nebeského rybníka (čeká se na vyhlášení
dotačního programu),
-
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- připravuje se koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace – zpracování bylo
zadáno Advokátní kanceláři Karo, Lašmanský & Partners, s.r.o.,
- další záležitostí je vypracování nového územního plánu obce (bude dnes na programu
jednání),
- je připravený ke spuštění nový web,
- proběhlo jednání se starostkou MČ Praha – Satalice, ohledně platby za děti, které
navštěvují ZŠ Satalice (rovněž na programu dnešního jednání),
- na základě podnětu občanů bude vybudováno veřejného osvětlení v ulici Vinořská směrem
k ulici Na Proutkách,
- dále na základě podnětu občanů bude v ulici Jabloňová provedena instalace zpomalovacího
prahu,
- SOKP – proběhlo několik setkání uskupení Starostové pro okruh, dále dne 28. 5. 2019
proběhlo na obecním úřadu jednání obcí Radonice, Jenštejn, Podolanka, Veleň a Přezletice
s generálním ředitelem ŘSD a dalšími jeho představiteli a projektanty, na jednání
v loňském roce byla představena zahloubená varianta, na tomto jednání byla představena
tunelová varianta, kterou se i dále ŘSD bude zabývat, ŘSD byly předány požadavky
a připomínky obcí, ale i nadále je však upřednostňována regionální varianta vedení
silničního okruhu (zápis z jednání je v příloze zápisu z jednání RO dne 6. 6. 2019),
- KSÚS provádí stavba mostu v ulici Pavlova, byla také přislíbena oprava ulice Vinořská,
zatím bylo opraveno jen částečně,
- proběhlo další jednání s Lesy ČR ohledně odstranění vývratů na Červené skále,
- řešilo se přidání kontejnerů na papír a plasty v ulici Na Skále a Třešňová,
- údržba obce – proběhlo několik jednání se zaměstnanci údržby ohledně plnění pracovních
povinností a nastoupil další pracovník přes agenturu,
- kulturní akce: proběhla školní akademie, dětský den, vystoupení dětí pro seniory, divadelní
představení a posezení s jubilanty.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 5/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od 4. 3. 2019 do 3. 6. 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
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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 VPS bylo prováděno s ohledem na Besip dle pokynu a doporučení PČR DI
PVV. V předmětném období bylo strážníky uloženo 32 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 4 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 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 25 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 pro chodce a u mateřské
školy v Radonicích, Jenštejně a na Podolance a sobotním dohledem nad ukládáním velkoobjemového
odpadu do přistavených kontejnerů v Radonicích, hlídky provedly od sepsání poslední zprávy další

zákroky a opatření (uvedené v příloze č. 1).
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 5/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/4

0

Zdržel se :

0

Závěrečný účet obce za rok 2018
- předkladatel Ing. Michal Vrba – člen finančního výboru

Ad 1) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2018 byl zpracován účetní společností
Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření
obce za rok 2018 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2018“ v době od
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16.5. do 31.5.2019, konečné závěry přijal na jednání FV konaném dne 31.5.2019 za účasti
předsedy FV – Jiřího Hoška a členů FV.
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 2018“
zpracoval auditor Ing. Jaroslav Trávníček, číslo osvědčení 0137. Předmětem přezkoumání
byly podle ustanovení § 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. Materiál obsahuje celkem
10 listů vlastní zprávy a celkem 4 příloh.
Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok
2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Rozprava:
- Ing. Němec Stanislav – upřesnil, že výkazy FIN účetní firma předkládá každý měsíc,
- Ing. Růžička – doporučil domluvit se s účetní firmou na podobě předkládané dokumentace.
Usnesení č. 5/4 :
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2018“.
2. Bere na vědomí:
2.1. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018“
(auditorská zpráva).
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/5

0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření č.1/2019
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhované rozpočtové opatření upravuje dva výdajové paragrafy schváleného
rozpočtu, a to § 3113 „Základní školy“ a § 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost.
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Důvody pro úpravu §3113 jsou tři – za prvé se ve schváleném rozpočtu nepočítalo
s úhradou první části zádržného za stavební práce zhotoviteli stavby základní školy firmě
Tvrdý v částce 998 tis. Kč, za druhé došly ještě faktury za dokončovací práce související se
stavbou (zahradnické práce) a za třetí se jedná o upřesnění výše příspěvku ZŠ Satalice za žáky
s trvalým pobytem v Radonicích, kteří navštěvují ZŠ Satalice podle dobíhající smlouvy
o školském obvodu (73 dětí ve 3. – 9. ročníku ZŠ x 7.814 Kč).
Nezahrnutí zádržného do návrhu rozpočtu bylo mým opomenutím jako předkladatele
návrhu rozpočtu, za což se zastupitelstvu omlouvám. Ostatní dvě záležitosti vyplynuly ze
skutečného vývoje během doby od schválení rozpočtu do současnosti.
K navýšení u §3419 je pak třeba přikročit v důsledku vyšších skutečných nákladů za
vestavbu ve fotbalových kabinách oproti schválenému rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že rozpočet se za prvních pět měsíců roku 2019 v ostatních
částech na příjmové i výdajové straně vyvíjí v intencích schválených částek a v rozpočtu je
tak dostatek zdrojů, navrhuji rozpočtové opatření schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 5/5 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 1/2019, podle přílohy č. 1, kterým se mění:
a) Rozpočtové výdaje:
1) § 3113 „Základní školy“ z částky 4.400 tis. Kč na částku 5.845 tis. Kč,
2) § 3419 „Ostatní tělovýchovná činnost“ z částky 870 tis. Kč na částku 970 tis.
Kč.
Celková bilance rozpočtu se mění z přebytku 2.357 tis. Kč na přebytek 812 tis. Kč.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/6

0

Zdržel se :

0

Pořízení Územního plánu obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Pořízení územního plánu obce vychází z povinnosti všech obcí mít dle novely
Stavebního zákona do konce roku 2022 územní plán, který plně odpovídá reálné situaci
v digitální podobě. Toto „pouhé překlopení“ stávajícího územního plánu naší obce do
digitální podoby znamená, že nedojde k žádným faktickým změnám, pouze v případě
existujících faktických chyb (např. v zaměření atd.) dojde k jejich odstranění.
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Bližší vysvětlení, proč je nutné pořízení územního plánu zadat - znění aktuálně platného
stavebního zákona:
Stavební zákon všem obcím stanovoval povinnost namísto územních plánů vydaných dle
předcházejícího stavebního zákona vydat nové územní plány ve formě dle současného
stavebního zákona. Bylo stanoveno, že pokud k jejich vydání nedojde do roku 2020, ztratí
původní územní plány pořízené podle předchozího stavebního zákona platnost. S ohledem na
pomalu probíhající výměnu přinesla novela prodloužení této lhůty pro pořízení nových
územních plánů o dva roky, a to do konce roku 2022.
V územním plánu dále po novele mohou obce rovnou stanovit detailnější regulaci a přesnější
podmínky pro určitou část svého území, neboť je nově možné vymezit přímo část územního
plánu s prvky regulačního plánu.
Zkrácení lhůty pro napadení územního plánu
Územně plánovací dokumentace, jíž jsou zásady územního rozvoje vydávané kraji či územní
plány obcí, stejně jako mnohé další akty podle stavebního zákona, kterými jsou například
regulační plány nebo stavební uzávěry, se vydávají ve formě tzv. opatření obecné povahy.
Právě na tyto formy činnosti dopadá další změna, která zkrátila lhůtu pro možnost
soudního napadení opatření obecné povahy ze současných tří let na pouze jeden rok
Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace
Novela zavádí zjednodušený postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace
(tedy zásad územního rozvoje či územního plánu), který se použije v případech, kdy návrh
změny neobsahuje tzv. varianty řešení. Toto zjednodušení spočívá především v tom, že
odpadá fáze společného jednání s dotčenými orgány a u změn územního plánu rovněž fáze
projednání zadání.
Nově tedy bude zkrácený proces zahrnovat rozhodnutí zastupitelstva obce nebo kraje
o pořízení, následně bude zpracován návrh pro veřejné projednání s dotčenými orgány
i veřejností, která bude mít nadále možnost podat námitky a připomínky a poté již dojde ke
schválení změny územně plánovací dokumentace.

Rozprava:
- Ing. Němec Stanislav – pouze technická poznámka – jedná se o formální věc – územní
plán se měnit nebude.
Usnesení č. 5/6 :
Zastupitelstvo obce
1. Rozhodlo:
1.1. o pořízení územního plánu obce.
1.2. o výkonném pořizovateli územního plánu, kterým bude na základě Smlouvy o dílo
paní Ing. arch. Martina Bredová.
1.3. o zpracovateli územního plánu, kterým bude na základě smlouvy o dílo firma ARI
Projekt s.r.o. (Ing. Jaroslav Hejhal).
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2. Zvolilo:
2.1. jako určeného zastupitele pro spolupráci s výkonným pořizovatelem na pořízení
územního plánu obce Radonice místostarostu Ing. Zdeňka Růžičku.

Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/7

0

Zdržel se :

0

Dodatek k Dohodě o spolupráci při zajištění školní docházky
s MČ Praha – Satalice
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Po vypovězení smlouvy o společném školském obvodu ze strany MČ Satalice byla
v roce 2016 uzavřena dohoda o spolupráci při zajištění školní docházky, která stanovuje
obecný rámec spolupráce základních škol Radonice a Satalice. Navrhovaným dodatkem se
řeší režim poskytování neinvestičního příspěvku na děti z Radonic, které na základě původní
smlouvy o školském obvodu ještě navštěvují ZŠ Satalice. Znamená to, že naše obec bude
tento příspěvek poskytovat pouze za děti, přijaté do Satalic před rokem 2016, tj. děti, které
jsou letos ve třetí třídě a starší. Na děti, které jsou nebo budou přijaty do ZŠ Satalice od roku
2016/2017 obec příspěvek poskytovat nebude, protože mají školní docházku zajištěnu v naší
škole.
V současné době navštěvuje ZŠ Satalice celkem 79 žáků, z toho ve 3.-9. ročníku 73.
Vzhledem k tomu, že se jedná o upřesnění režimu, za kterého bude postupně klesat náš
příspěvek pro MŠ Satalice až na nulu, doporučuji dodatek schválit v předloženém znění.
Rozprava:
- pan Janík – vznesl dotaz, zda jsme jako obec schopni zjistit za jaké žáky platíme příspěvek,
a zda by pro příště nám mohla škola poskytnout jmenný seznam,
- Ing. Němec – škola nám jmenný seznam žáků z důvodu GDPR nechce poskytnout, pouze
počet žáků,
- pan Bittner – v případě kontroly, nebudeme schopni doložit, za jaké konkrétní žáky obec
finanční prostředky vynakládá,
- Ing. Vrba – navrhl, že by jmenný seznam mohl požadovat finanční výbor, aby mohl řádně
zkontrolovat platbu za žáky,
- Ing. Němec Stanislav – navrhl doplnit usnesení o podmínění úhrady příspěvku za žáky až
po předložené jmenného seznamu,
- pan Matoušek – vznesl dotaz na částku, která se platí za žáka,
- Ing. Němec Stanislav – tato částka je uvedena v předchozí dohodě.
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Usnesení č. 5/7 :
Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje:

1.1. Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při zajištění školní docházky mezi Obcí
Radonice a městskou částí Satalice ze dne 29. 9. 2016 ve znění uvedeném v příloze
č.1.
2.

Podmiňuje :

2.1. úhradu příspěvku dle schváleného Dodatku č. 1 předložením jmenného seznamu
žáků, s trvalým pobytem v obci Radonice, navštěvujících Základní školu Satalice
v daném školním roce.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

5/8

0

Zdržel se :

0

Záměr prodeje pozemku p.č.344
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Obec je vlastníkem pozemku p. č. 344 v k. ú. Radonice u Prahy, druh pozemku
zahrada, o výměře 672 m2, který bezprostředně přiléhá k domu č.p. 171 ve spoluvlastnictví
pana Miroslava Čunáta, Bohumily Kamzíkové a Mgr. Kateřiny Výletové. Pozemek byl
dlouhodobě užíván předchozími vlastníky domu na základě nájemní smlouvy s obcí jako
zahrada, platnost nájemné smlouvy však skončila 30. 9. 2015.
V roce 2011 ZO odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 344 Ing. Kateřině Honců, Ing.
Milanovi Honců, Adéle Jelínková, Miroslavu Čunátovi, Miluši Čunátové podle jejich nabídky
za cenu 1.200.120,- Kč, avšak z jejich strany nedošlo k podpisu kupní smlouvy, takže se
prodej neuskutečnil. Po dalších jednáních s vlastníky domu č.p. 171 i vlastníky pozemku
sousedícího z druhé strany rozhodlo 3. 3. 2014 ZO o rozdělení pozemku p.č. 344 na dvě části,
o výměrách 124 m2 a 548 m2 a následně pak byl 26. 6. 2016 vyhlášen záměr prodeje obou
takto vzniklých částí jako samostatných celků za minimální cenu 1.694 Kč/m2. Přes původně
projevený zájem výše uvedených vlastníků sousedních nemovitostí však na tuto nabídku
prodeje neobdržela obec žádnou reakci od žádného zájemce. Dne 23. 5. 2019 se však na obec
se zájmem o koupi pozemku obrátili pan Miroslav Čunát a Adéla Jelínková.
Vzhledem k tomu, že pozemek p.č.344 v současné době nepřináší obci žádný užitek,
fyzicky ho obec ani neužívá, parcela částečně bezprostředně obklopuje dům č.p.171, což
způsobuje komplikace při jeho užívání i vzhledem k dříve uskutečněným krokům směrem
k rozdělení na dvě samostatné parcely, navrhuji, aby byl vyhlášen záměr prodeje pozemku
jako dvou nově vzniklých parcel podle geometrického plánu č.607-60/2014 (příloha č.1).
Toto řešení umožní samostatný odprodej jak menší části přiléhající k domu č.p. 171, tak
i druhé větší části, která může sloužit jako samostatná stavební parcela.

9

Rozprava:
- Ing. Honců – vznesl dotaz na dělení pozemků,
- Ing. Němec Stanislav – geometrický plán na dělení pozemků je zpracovaný, pouze není
zatím rozděleno na katastru,
- Ing. Honců – se dále dotázal, zda se bude prodávat již rozdělený pozemek a na to kolik je
zájemců o koupi,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že pozemek by se prodával rozdělený na dva pozemky
dle geometrického plánu a případný záměr prodeje, pokud jej schválí zastupitelstvo, bude
teprve vyhlášen, zájemci tedy oficiálně žádní nejsou.
- Ing. Honců – dále uvedl, že v minulosti o pozemek měli zájem, ale musel se koupit celý
a nešel rozdělit,
- Ing. Němec Stanislav – konstatoval, že pozemek byl rozdělený na dvě části již v roce 2014,
v roce 2016 byl vyhlášen znovu záměr prodeje a pozemky si mohl koupit kdokoliv, ale
nebyl o ně zájem, jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě.
Usnesení č. 5/8 :
Zastupitelstvo obce
1.

Vyhlašuje:

1.1. záměr prodeje parcely p.č. 344 v k.ú. Radonice u Prahy, a to po dvou samostatných
částech, vzniklých rozdělením této parcely podle geometrického plánu č. 607201/2014 zpracovaného geodetickou kanceláří Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o. za cenu
odpovídající minimálně ceně stanovené znaleckým posudkem.
2.

Ukládá:
Radě obce

2.1. zajistit zpracování znaleckého posudku na cenu nově vzniklých parcel podle
geometrického plánu uvedeného v bodě 1, po jeho vyhotovení zajistit zveřejnění
záměru prodeje, zajistit organizaci příjmu a vyhodnocení obdržených nabídek
a předložit zastupitelstvu návrh na uzavření kupních smluv se zájemci, kteří
předložili nejvyšší nabídku kupní ceny.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
- pan Stypola – vyslovil velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě dětského dne,
na který bylo přihlášeno 211 dětí, dále byly odeslány děkovné dopisy sponzorům,
- pan Janík – vznesl dotaz na soudní spor se zhotovitelem stavby RPA,
- Ing. Němec Stanislav – obec soudní spor vyhrála,
- Ing. Vrba – dotázal se na umístění zpomalovacích prahů v ulici Jabloňová a konstatoval, že
po jejich umístění bude časem zničená silnice, zda by nešlo jejich umístění v této ulici ještě
zvážit,
10

- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že toto je pravda, ale o umístění prahů již rada
rozhodla,
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda někdy došlo k naplnění dohody o spolupráci se ZŠ Satalice,
- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že nemá informace, že by k tomuto došlo,
- pan Matoušek – vznesl dotaz, zda bychom neměly požadovat platbu za děti z jiných obcí,
které navštěvují ZŠ Radonice,
- Ing. Němec Stanislav – platbu nemůžeme požadovat po obci, se kterou nemáme uzavřenou
smlouvu a navíc v současné době již máme pro příští školní rok naplněnou kapacitu třídy
jen z dětí z Radonic.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.53 hodin.

Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Petr Janík

…………………………………

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

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