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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

 

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 12. 12. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích 

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  :  13 členů    

Omluveni  :  Miroslav Moudrý       

Neomluveni    :   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 13 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

 

 

Pořad jednání: 

 

8/1    Zpráva kontrolního výboru 

8/2    Zpráva o činnosti Rady    

8/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

8/4    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,    

         sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8/6    Směna pozemků 

8/7    Rozpočtové opatření č.2/2019 

8/8    Rozpočet obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 -2023 

8/9    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  
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Rozprava:  

- Ing. Stanislav Němec – upozornil na písařskou chybu v pořadu jednání, kde vypadl bod 

 č. 5 a zároveň navrhl po dnešních jednáních doplnění pořadu jednání o bod 8/5 Prodej 

 pozemku p.č.344/1 v k.ú. Radonice u Prahy. 

 

 

Pořad jednání: 

 

8/1    Zpráva kontrolního výboru 

8/2    Zpráva o činnosti Rady    

8/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

8/4    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,    

         sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8/5 Prodej pozemku p.č.344/1 v k.ú. Radonice u Prahy 

8/6    Směna pozemků 

8/7    Rozpočtové opatření č.2/2019 

8/8    Rozpočet obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 -2023 

8/9    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Hlasování pro schválení upraveného pořadu jednání: 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

8/1    Zpráva kontrolního výboru 

  - předkladatel Michal Matoušek – člen kontrolního výboru  

 

 

Dne 9. 12. 2019 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor:   p. M. Moudrý - omluven 

                                                    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. 8/1 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/2      Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 9. 10. 2019 sešla 7x, 

-  hlavní náplní činnosti byla stavba II. stupně základní školy – firma má zpoždění s dodáním 

 projektu, měl by být odevzdán do 15. 12. 2019, souběžně se vyřizuje stavební povolení, 

- velká pochvala patří paní ředitelce základní školy a všem pedagogickým pracovníkům 

 a personálu školy za to, jak pracují s dětmi, podílí se na pořádní akcí nejen ve škole, ale 

 i pro  veřejnost, jako je vítání občánků, setkání se seniory, rozsvícení vánočního stromečku 

 a dalších akcí,  

-  proběhlo výběrové řízení na nového nájemce prodejny potravin, tento týden byl zahájen 

 prodej, 

- dokončuje se žádost o dotaci na rekultivaci břehů a odbahnění Nebeského rybníka, 

- dále se rada zabývala prodejem pozemků parc. č. 344/1 a 344/2, 

- místostarosta obce se zúčastnil několika jednání, jejichž cílem je snížení plateb za elektřinu 

 a plyn,  

- probíhala příprava rozpočtu na příští rok a uskutečnilo se pracovní zastupitelstvo,  

- starosta informoval zastupitele o dalších jednáních ohledně stavby silničního okruhu, 

- místostarosta obce se zúčastnil jednání s ŘSD ohledně plánovaného rozšíření dálnice D10 

 z Prahy do Mladé Boleslavi na 3 pruhy, 

- proběhla dopravně bezpečnostní akce Obecní policie Radonice, která byla zaměřena na 

 kontrolu všech nákladních vozidel a oprávněnost vjezdu do obce, kontrola probíhala ve 

 2 dnech vždy od 6.00 do 18.00 hodin, během této akce bylo zjištěno, že množství 

 projíždějících nákladních vozidel je minimální,   

- nabídka na umístění semaforu na přechodu pro chodce v ulici Ligasova zatím žádná 

 nedošla, 

- údržba obce – po zásadních problémech s pracovníky údržby obce se situace zlepšila, 

 organizaci údržby obce dostal na starost pan Forman, 

-  proběhlo čištění potoka v RPA,  

- kulturní akce: každý měsíc probíhá setkávání seniorů – jubilantů, proběhlo vítání občánků, 

 divadelní představení, rozsvícení vánočního stromu a připravuje se vánoční vystoupení 

 v RPA. 

 

 

Rozprava:     

- pan Forman – informoval, že obchod byl otevřen v pondělí a již ve středu ráno měli cca 

420 zákazníků, 

- Ing. Němec Tomáš – konstatoval, že obchod vypadá čistě a útulně,  

- pan Bittner – informoval, že obchod pružně reaguje na požadavky zákazníků, např. tím, že 

otevírací doba bude již od 6.30 hodin (původně mělo být od 7.00 hodin). 

 

 

Usnesení č. 8/2 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/3      Zpráva o činnosti Obecní policie 

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie    

 

 

   V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 5. října roku 2019 do 8. prosince 

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 prováděly dohled 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 a na Podolance. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno 

podání alkoholických nápojů 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 v odpoledních 

a večerních hodinách. Průběžně vykonávaly dohled nad parkujícími vozidly v obci na zeleni 

a řešily neoprávněné zábory veřejného prostranství v obcích. O všech nově založených 

černých skládkách v obci a v katastru obcí VPS byli informováni pracovníci obecních úřadů, 

popřípadě údržby k dalšímu opatření. Hlídky se soustředily na porušování zákazu vjezdu 

nákladních vozidel do ulice Prchalova v obou směrech. Průběžně oslovovaly majitele staveb 

a stavebníky, aby dodržovali smlouvu s obcí a k příjezdu a odjezdu na jejich stavby používali 

předem stanovenou trasu ulicí Zápská. Strážníci pružně reagovali na aktuální požadavky 

vedení obcí v souvislosti s veřejným pořádkem v obcích. 

   Hlídky OP v předmětném období v rámci hlídkové činnosti celkem 50 x vyjely na 

tísňový signál PCO systému z toho 24 x provedly kontrolu předmětného objektu 

a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu o jejím výsledku. 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.      

   Na základě pokynu starosty a rady obce prováděly hlídky OP Radonice zvýšený 

dohled nad bezpečností silničního provozu v obci Radonice se zaměřením na rychlost vozidel 

projíždějících obcí, nesprávné parkování v obcí a porušování zákazu vjezdu nákladních 

vozidel těžších 6-ti tun. Strážníci s ohledem na povinnost současně naplnit obsah 

veřejnoprávních smluv s ostatními obcemi v době, kdy nezajišťovali BESIP na přechodech 

a u školy a neřešili oznámení od občanů, soustředili svůj výkon služby na ulici Pavlova, 

Vinořská, Ligasova. 

   Na základě žádosti starosty a místostarosty obce Jenštejn byl taktéž věnován zvýšený 

dohled lokalitě Stará Zápská a U Křížku, které neoprávněně využívají řidiči vozidel jako 

objízdnou trasu uzavírek silnic v okolních obcích. Současně strážníci věnovali zvýšenou 

pozornost kontrole průjezdu nákladních vozidlům těžších 6-ti tun.  

   Měření rychlosti v obcích bylo prováděno průběžně, nepravidelně, v různou 

dopolední a odpoledni dobu, vždy v závislosti na průjezdnosti vozidel a omezujících 

podmínek měřícího přístroje, v souladu s pokynem a doporučením PČR DI PVV. Celkem 
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bylo provedeno v 63 x měření. Od 10.listopadu s ohledem na podmínky znemožňující 

regulérní měření již nebylo toto prováděno. 

   V předmětném období bylo strážníky uloženo 143 blokových pokut za přestupky 

v dopravě – tj za (překročení nejvyšší povolené rychlosti, nerespektování dopravní značky 

STOP, 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.         

   Mimo pravidelný dohled nad přecházením děti přes vozovku a odjezd školním 

autobusem v Radonicích, Jenštejně a Podolance, pravidelný dohled nad ukládání 

velkoobjemového odpadu do přistavených kontejnerů v Radonicích a v Jenštejně, hlídky 

provedly od sepsaní poslední zprávy mimo činnosti nepodléhající zadokumentovaní další 

zákroky a opatření (příloha č. 1). 

 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 8/3 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8/4      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému      

   shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování     

   komunálních odpadů 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce      

 

 

   V současné době stále ještě platná Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, která byla přijata Zastupitelstvem obce Radonice na 

zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 17/1 a splňuje všechny legislativní požadavky 

stanovené metodikou MV ČR do konce roku 2019 a poplatek činí 600,- Kč na poplatníka na 

rok. 

  Vzhledem k neustále narůstajícím nákladům na likvidace odpadů všeho druhu však 

již neodpovídá výše poplatku, který platí občané, a Rada obce navrhuje zastupitelstvu ke 

schválení jeho zvýšení, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování rozpočtu obce. Ani toto 

zvýšení nepokryje celkové náklady na likvidaci odpadů, které činily pro rok 2018 celkově 

1 292 800,- Kč, děleno 1075 (k 1.7.2019 měla obec 1036 obyvatel + 39 domů bez trvale 

hlášené osoby = 1075) = průměrné náklady na poplatníka 1202,- Kč.  

 

Sazba tohoto poplatku je stanovena jako dvousložková a tvoří ji: 

-  První složka – státem stanovený poplatek v maximální výši 250,- Kč na poplatníka za 

kalendářní rok, tuto část obec nezdůvodňuje, maximální výše je stanovená zákonem. 
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Tuto část stanovuje obec Radonice touto obecně závaznou vyhláškou ve výši 50,- Kč 

na poplatníka na rok. 

-  Druhá složka – částka stanovená na základě skutečných nákladů obce za sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za předcházející rok, maximálně však ve výši 750,- 

Kč na poplatníka za kalendářní rok. Tuto částku stanovuje obec Radonice touto 

obecně závaznou vyhláškou ve výši 750,- Kč na poplatníka na rok. 

-  Celková výše poplatku je tedy stanovena touto obecně závaznou vyhláškou ve výši 

800,- Kč na poplatníka na rok. 

 

  Přesto bude i po zvýšení poplatku obec z rozpočtu doplácet na likvidaci odpadů 

zhruba 400,- Kč/os.  

   První verze vyhlášky, která byla schválená zastupitelstvem na jednání dne 

9. 10. 2019 pod číslem 1/2019, nebyla schválena MV ČR, protože těsně po jejím schválení 

zastupitelstvem vydalo MV ČR novou metodiku pro tvorbu této vyhlášky, které naše znění 

vyhlášky samozřejmě nemohlo vyhovovat, protože jsem vycházeli ze znění metodiky z října 

2019. Proto bylo nutno upravit vyhlášku podle nové metodiky a ta již byla připomínkována 

pracovníky MV ČR před dnešním schválením, takže by měla vyhovět i tomuto kontrolnímu 

orgánu dle znění nové metodiky. 

 

 

Rozprava:     

- Ing. Němec Tomáš – upozornil, že od 1. 1. 2020 musí obec zajistit sběr jedlých olejů 

a tuků z domácností. 

 

 

Usnesení č. 8/4 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Schvaluje : 

1.1.   Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

 odpadů. 

2.   Ukládá : 

 Obecnímu úřadu 

2.1.   Vyvěsit schválenou OZV č. 2/2019 na stanovenou dobu na úřední desku. 

 Radě obce 

2.2.   Zajistit likvidaci jedlých olejů a tuků dle příslušné legislativy. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/5  Prodej pozemku p.č.344/1 v k.ú. Radonice u Prahy 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

  

 

   Zastupitelstvo svým usnesením 5/8 ze dne 6. 6. 2019 schválilo záměr prodeje 

pozemků 344/1 o výměře 548 m2 a 344/2 o výměře 124 m2 v k.ú. Radonice u Prahy. Na 

základě tohoto usnesení Rada obce nechala zpracovat znalecký posudek, který pozemky 

ohodnotil na cenu 4.400 Kč/m2.   

   Samotný prodej pak byl realizován formou internetové dražby s vyvolávací cenou 

6.050,- Kč včetně DPH za m2 (5.000,- Kč bez DPH). O pozemek 344/2 neprojevil zájem 

žádný zájemce, k pozemku 344/1 se však přihlásilo pět dražitelů a bylo dosaženo konečné 

ceny 3.355.400,- Kč, což je 6.123,- Kč/m2 včetně DPH, tedy 5.060,- Kč/m2 bez DPH. 

Doporučuji tedy schválit usnesení tak, jak je navrženo. 

 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 8/5 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.  Schvaluje : 

1.1. Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 344/1 v k.ú Radonice u Prahy o výměře 

548 m2 s kupující Ing. Danou Růžičkovou, bytem Volkova 1128/10, 198 00 Praha 9, 

za kupní cenu 3.355.400,- Kč včetně DPH, a to ve znění uvedeném v příloze č.1. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

8/6      Směna pozemků 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce      

 

 

Na základě žádosti manželů Ing. Milana Honců a Ing. Kateřiny Honců předkládám návrh 

směny pozemků. Ve zkratce p.p.č. 262/36 - jde o pozemek přiléhající k domu manželů 

Milana a Kateřiny Honců popisné číslo 33 v ulici Ligasova. Pozemek parc. č. 374 ve 

vlastnictví Milana a Kateřiny Honců se nachází ve stejném místě jako nelogický výběžek do 

pozemku obecního. Nakonec ještě zdůrazňuji, že směňované pozemky ve své rozloze jsou 

stejné 5 m2 a hlavním důvodem změny je možnost vybudování živého plotu kolem domu, 

který má sloužit jako ochrana na vlastním pozemku. 

 

Současný stav vlastnictví pozemků: 

a) Obec Radonice je na základě výpisu z katastru nemovitostí vedeného 

u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, list 

vlastnictví LV 10001 pro katastrální území Radonice u Prahy výlučným vlastníkem 

nemovitostí: 
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-p.p.č. 262/36-ost. komunikace - ostatní plocha o výměře 5 m2, který vznikne oddělením 

od původního pozemku p.p.č. 262/5-ost. komunikace - ostatní plocha o výměře 292 m2
 

zapsaného na LV 10001. Pozemek bude nově označený v katastru nemovitostí jako p.p.č. 

262/36- ost. komunikace - ostatní plocha o výměře 5 m2 oddělený podle geometrického 

plánu pro rozdělení pozemku č. 390-156/2009 ze dne 21.12.2009 pro obec Radonice 

k.ú. Radonice u Prahy (vyhotoveného geodetickou kanceláří GSG spol. s.r.o., Tiskařská 

10, 108 28 Praha 10 ověřeného úředně oprávněným zeměměřičem Ing. Jiřím Tůmou 

a odsouhlaseného dne 19.1.2010 pod č. 64/2010 katastrálním úřadem) 

 

b) Manželé Milan Honců a Kateřina Honců jsou na základě výpisu z katastru 

nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Praha - východ, list vlastnictví LV 390 pro katastrální území Radonice u Prahy výlučným 

vlastníkem nemovitostí: 

-p.p.č. 374-jiná plocha - ostatní plocha o výměře 5 m2 zapsaný na LV 390. 

 

Podmínky směny: 

-  Účastníci této smlouvy se dohodli, že uhradí daň z nabytí nemovitých věcí rovným 

dílem. Obec Radonice uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Manželé 

Milan Honců a Kateřina Honců uhradili náklady na vyhotovení geometrického plánu. 

-  Obec Radonice tímto výslovně prohlašuje, že souhlasí a i v budoucnu souhlasit bude 

s umístěním živého plotu na pozemku p.p.č. 374 v k. ú. Radonice u Prahy jako 

ochrany domu Ligasova 33, Radonice před prachem a hlukem od přilehlé komunikace 

za podmínky, že bude vlastníkem tohoto domu tento řádně udržován, a to na jeho 

náklady. 

 

 

Rozprava:    

-  do diskuse ohledně směny pozemků a znění usnesení se zapojili Ing. Němec Stanislav, Ing. 

Němec Tomáš, pan Matoušek, Ing. Růžička, Ing. Hošek,  

- předkladatel se změnou usnesení souhlasil. 

 

 

Usnesení č. 8/6 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Schvaluje : 

1.1.  Záměr směny pozemku parc. č. 262/36 – (ost. komunikace – ost. plocha) ve 

 vlastnictví obce Radonice za parc. č. 374 – (jiná plocha -  ost. plocha) o výměře 5 m2  

 ve vlastnictví manželů Milana a Kateřiny Honců za podmínky, že manželé Honců 

 uhradí náklady na znalecký posudek a geometrický plán.  

2.   Ukládá : 

Obecnímu úřadu 

2.1.  zajistit zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce.  

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/7      Rozpočtové opatření č.2/2019 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

  

   Navrhované rozpočtové opatření zohledňuje skutečný stav v naplňování a čerpání 

rozpočtu. Původně schválený rozpočet se daří velmi dobře dodržovat, ke dni 31.10.2019 je 

rozpočet na úrovni 86,96 % výdajů a 92,10 % příjmů.  

   Navrhované opatření zvyšuje výdaje pouze u § 6171 „Činnost místní správy“ o 560 

tis., a to zejména vlivem vyšších nákladů na externí specialisty spojených s veřejnými 

soutěžemi. Další drobné zvýšení je pak navrženo u § 3631 „Veřejné osvětlení“, a to o 50 tis. 

Kč. U ostatních výdajových paragrafů se částky oproti schválenému rozpočtu snižují, a to 

v celkové částce 530 tis.  

   Zároveň se však velmi příznivě vyvíjí příjmová složka rozpočtu, a to zejména 

u daňových příjmů, kde oproti schválené sumě 17.915 tis. Kč je předpoklad příjmu na úrovni 

19.000 tis. Kč. Stejně tak u příjmů nedaňových je možno počítat s příjmy 2.400 tis. Kč oproti 

původně rozpočtovaným 2.280 tis. Kč. 

   Celkově se tedy bilance rozpočtu 2019 navrhovaným rozpočtovým opatřením 

zlepšuje o 975 tis. Kč při bezproblémovém financování obce po zbytek roku.  

   Doporučuji tedy usnesení schválit tak, jak je výše navrženo. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek.   

 

 

Usnesení č. 8/7 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.    Schvaluje: 

1.1.  rozpočtové opatření č. 2/2019, podle přílohy č. 1, kterým se mění:   

a)  Rozpočtové příjmy:  

 1) § 0000 „Daňové příjmy“ z částky 17.915 tis. Kč na částku 19.000 tis. Kč. 

 2) § 0000 „Nedaňové příjmy“ z částky 2.280 tis. Kč na částku 2.400 tis. Kč.  

  

b) Rozpočtové výdaje: 

 1) § 2212 „Místní komunikace“ z částky 300 tis. Kč na částku 220 tis. Kč. 

 2) § 3631 „Veřejné osvětlení“ z částky 600 tis. Kč na částku 650 tis. Kč. 

 3) § 6112 „Zastupitelstvo obce“ z částky 1.100 tis. Kč na částku 650 tis. Kč. 

 4) § 6171 „Činnost místní správy“ z částky 5.440 tis. Kč na částku 6.000 tis. Kč. 

 

Celková bilance rozpočtu se mění z přebytku hospodaření 812 tis. Kč na přebytek 1.787 tis. 

Kč.  

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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8/8      Rozpočet obce na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

     Rozpočet pro rok 2020 je jako každoročně sestaven podle zásady, že běžné výdaje 

jsou hrazeny z běžných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již 

vytvořila v minulém období nebo vytvoří v daném rozpočtovém roce. 

   Rozpočet počítá s celkovými příjmy 26.625 tis. Kč, z čehož běžné příjmy jsou 

22.625 tis. Kč a příjmy kapitálové 4.000 tis. Kč, z čehož 3.200 tis. Kč. je příjem z prodeje 

pozemku p.č.344/1 a 800 tis. předpokládaná dotace na rekonstrukci Nebeského rybníka. 

   Výdaje pak činí 39.190 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější položkou je první část 

nákladů na stavbu druhého stupně základní školy a tělocvičny ve výši 15 mil. Kč, přičemž 

v rozpočtu není počítáno se státní dotací, protože tu pravděpodobně obdržíme až v roce 2021. 

   Výsledkem je tedy rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů ve výši 12.565 tis. 

Kč.  

   Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2019 a opatrného odhadu 

(zejména daňových) příjmů na rok 2020. Většina rozpočtových položek zůstává zachována 

prakticky v letošní výši, která se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny.  

   Nejvýraznějším paragrafem rozpočtu je §3113 „Základní školy“, který v sobě kromě 

provozního příspěvku škole v částce 2.700 tis. Kč zahrnuje také náklady na energie a režii 

spojenou s objekty ZŠ a MŠ v celkové částce 900 tis. Kč, dále pak dobíhající příspěvek ZŠ 

Satalice ve výši 500 tis. Kč a především pak v investiční části první stavební náklady na 

stavbu druhého stupně ZŠ a tělocvičny v již zmíněné částce 15 mil. Kč. 

   Zvýšení zaznamenal také § 3639 na 1.200 tis. Kč oproti 1.000 tis. Kč v roce 

předchozím, což zajišťuje jednak dostatek zdrojů na běžnou údržbu a opravy majetku obce 

a jednak prostředky na rekonstrukci Nebeského rybníka. 

   Opticky výrazné se jeví navýšení § 5311 „Obecní policie“ z částky 4.200 tis. Kč na 

5.000 tis. Kč, za nímž se však skrývá především rozšíření činnosti OP na základě 

veřejnoprávních smluv s obcemi Zápy a Mochov, kterým budou zvýšené náklady plně 

přefakturovány včetně naší režie. 

   Zmínit je třeba i § 3419 „Tělovýchovná činnost“, který kromě běžného příspěvku na 

činnost TJ Slavia počítá i s částkou 100 tis. Kč na pořízení garáže pro techniku a nářadí na 

tenisových kurtech a vybudováním kynologického cvičiště za 300 tis. Kč. 

   Oproti rozpočtu letošního roku se naopak snižuje částka v § 6112 „Zastupitelstvo 

obce“ z částky 1.100 tis. Kč. na 650 tis. Kč podle skutečnosti roku 2019. Toto snížení je 

možné díky tomu, že značná část členů komisí vykonává svou činnost bez nároku na odměnu, 

za což jim patří dík. 

   Paragraf 5512 „Požární ochrana“ zůstává i v roce 2020 v nulové výši, protože obec 

uhradila svůj příspěvek Obci Jenštejn na čtyři roku dopředu, aby bylo možno zakoupit nový 

hasičský vůz.  

    Investiční část rozpočtu pro rok 2020 pak počítá především se zahájením výstavby 

druhého stupně školy a tělocvičny a rekonstrukcí Nebeského rybníka s již výše uvedenými 

částkami.     

   Rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023, vytváří kromě podmínek pro běžný provoz 

obce zejména základní rámec pro úspěšné doinvestování dostavby školy. 
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   Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 75 mil. Kč, a to v roce 2020 15 mil., 

v roce 2021 40 mil. a konečně v roce 2022 20 mil. Kč. Jako se zdrojem financování je 

počítáno se státní dotací ve výši 80 % nákladů, tedy celkem cca 60 mil. Kč. Vlastní zdroje ve 

výši cca 15 mil. Kč pak budou zajištěny ze stávajících volných prostředků a dále z prodeje 

dvou stavebních parcel v ulici Krátká v hodnotě cca 10 mil. Kč. 

   Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že při získání dotace na dostavbu školy ve výši 

80 % celkových nákladů, což je zcela reálné, a po prodeji dalších cca dvou parcel v roce 

2021, zůstane obci dostatek volných hotových finančních prostředků v objemu cca 19-20 mil. 

Kč a kapitálová rezerva ve formě osmi kompletně zainvestovaných stavebních parcel 

v hodnotě cca 40 mil. Kč. 

   Navržený rozpočet tedy obci umožňuje jak financování potřebných investic, tak 

udržitelné hospodaření při zachování vysokého standardu občanské vybavenosti a služeb, 

poskytovaných občanům.  

   Doporučuji tedy rozpočet schválit tak, jak je navržen. 

 

 

Rozprava:   bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 8/8 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Schvaluje : 

1.1.   Rozpočet obce na rok 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1. Rozpočet se schvaluje 

 s rozpočtovým schodkem ve výši 12.565 tis. Kč krytým z vlastních zdrojů. 

1.2.  Rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023 ve znění uvedeném v příloze č. 2. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

8/9      Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

   - předkladatel Ing. Jiří Hošek, předseda finančního výboru 

 

 

Motivační program 2019 

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 4/5 ze dne 7. 3. 2019 zařazení 

jmenovaných do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce.  

 

K žadateli Milan Honců pro objekt Vinořská 7: 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastník uvedené nemovitosti a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavu budovy 

žadatelů provedeném stavební komisí dne 18. 11. 2019, kdy stavební komise posoudila stav 
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budovy před zahájením opravy a po ukončení opravy, navrhla proplatit žadateli příspěvek 

v plné výši 20.000,- Kč. 

Na základě posouzení a návrhu stavební komise doporučil Finanční výbor na jeho jednání 

konaném dne 9. 12. 2019 vyplatit příspěvek v navržené výši – tedy 20.000,- Kč.  

 

K žadateli Milan Honců a Šárka Honců pro objekt Vinořská 6: 

Žádost na vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami 

Motivačního programu, žadatel je opravdu vlastník uvedené nemovitosti a finanční 

prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavu budovy 

žadatelů provedeném stavební komisí dne 18. 11. 2019, kdy stavební komise posoudila stav 

budovy před zahájením opravy a po ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelům příspěvek 

v poloviční výši 10.000,- Kč, protože stavebník provedl pouze opravy plotů a čelní fasáda 

č. p. 6 není provedena.  

Na základě posouzení návrhu stavební komise finanční výbor na jeho jednání konaném dne 

9. 12. 2019 nedoporučuje vyplacení příspěvku, protože nebyla splněna podmínka Zásad pro 

poskytování příspěvku ke zlepšení vzhledu obce čl. VI. odst. 5) „Za fasádu způsobilou 

k poskytnutí příspěvku se považuje fasáda provedená a zcela dokončená…..“ a doporučuje 

žadateli přihlásit se do motivačního programu pro rok 2020. 

 

Motivační program pro rok 2020 

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2020 vyhlášen Motivační program ke zlepšení 

vzhledu obce (příloha č. 1). Cílem programu je přimět majitele nemovitostí v obci k opravám 

a zlepšení vzhledu jejich objektů a tím dosáhnout dalšího zlepšení vzhledu naší obce. 

Rozpočet počítá s výdajem ve výši 100.000,- Kč, tudíž budeme moci uspokojit pět žadatelů. 

Motivační program se bude řídit platnými Zásadami pro poskytování příspěvků ke zlepšení 

vzhledu obce v rámci Revitalizačního programu, které byly schváleny zastupitelstvem obce 

13. 12. 2007 usnes. č. 11/6 a upraveny usnes. č. 12/5 dne 3. 1. 2008 (příloha č. 2). 

 

 

Rozprava:    

 

- Ing. Němec Stanislav – navrhl předkladateli formální změnu usnesení v bodu 1 a 2,  

- Ing. Hošek – jako předkladatel s návrhem souhlasil. 

 

 

Usnesení č. 8/9 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Schvaluje : 

1.1.   Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2019 ke zlepšení vzhledu obce - na 

 zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele Milana Honců pro objekt 

 Vinořská 7 ve výši 20.000,- Kč. 

1.2.  Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2020 a termíny 

 pro podání žádostí dle přílohy č. 1.  
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2.   Neschvaluje : 

2.1.  Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2019 ke zlepšení vzhledu obce – na 

 zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele Milan Honců a Šárka Honců pro 

 objekt Vinořská 6 z důvodu nedokončení čelní fasády objektu č. p. 6. 

 

3.   Ukládá : 

Starostovi obce  

3.1.  Uzavřít s žadatelem uvedeným v bodu 1.1. Smlouvu o poskytnutí dotace.   

Obecnímu úřadu  

3.2.  Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadateli uvedenému v bodě 1.1.  

 Termín: do 31. 12. 2019.  

3.3.  Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2020 na úřední desce obce 

 a na webových stránkách obce. 

 Termín: do 18. 12. 2019.  

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů: 

 

- Ing. Němec Stanislav – informoval o jednání s Krajskou správou a údržbou silnic ohledně 

 bezúplatného převodu pozemku parc. č. 268/1 a jeho vyřazení ze silniční sítě (silnice 

 Zápská). K tomuto je třeba schválení zastupitelstvem obce. Navrhuji přijmout následující 

 usnesení. 

 

Usnesení č. 8/10 : 

Zastupitelstvo obce 

 

1.   Schvaluje : 

1.1. bezúplatné nabytí části silnice III/0103 v rozsahu k.ú. Radonice u Prahy po jejím 

 vyřazení ze silniční sítě včetně zastavěného pozemku p.č. 268/1 v k.ú. Radonice 

 u Prahy z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce Radonice. 

 

Hlasování : 

Pro :        13                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

- Ing. Vrba – upozornil na dopravní značení v ulici Třešňová a Kaštanová, kde je obytná 

 zóna s rychlostí 20 km/hod. a zároveň je zde umístěna dopravní značka s povolenou 

 rychlostí 30 km/hod.,  

- Ing. Němec Stanislav – požádal o stanovisko velitele obecní policie, 

- pan Hamera – odpověděl, že pokud je značka nadbytečná je možné ji odstranit, 
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- Ing. Chmel – doplnil, že obytná zóna se rozšiřovala a značky pravděpodobně nebyly 

 odstraněny. 

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21.00 hodin. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

 

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

    

 

 

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

   

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                 Ing. Zdeněk Růžička 

              starosta obce                                                                 místostarosta obce 
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                           příloha č. 1 k bodu 8/1  
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                         příloha č. 1 k bodu 8/3  
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                          příloha č. 1 k bodu 8/4 
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                           příloha č. 1 k bodu 8/5 
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