Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce
konaného 15. 6. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
13 členů
Omluveni
:
Pavla Formanová
Neomluveni :
Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Miroslav Moudrý, Petr Janík
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:
11/1
11/2
11/3
11/4
11/5
11/6
11/7
11/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce k 31.12.2019
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce
Stavba základní školy a tělocvičny – výběr zhotovitele
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Územní plán

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
13
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.
1

0

11/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 10. 6. 2020 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p. M. Moudrý
p. M. Matoušek
p. P. Formanová - omluvena
Přítomni za OÚ Radonice :
p. V. Bábíčková
Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1.

Rozprava:
- Ing. Zdeněk Růžička – upřesnil bod směnu pozemků, Ing. Honců bylo předáno dne
18. 12. 2019 usnesení z jednání zastupitelstva, ke kterému se k dnešnímu dni nevyjádřil.
Usnesení č. 11/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 12. 3. 2020 sešla 13x,
- podstatnou část činnosti rady ovlivnila epidemie koronaviru,
- většinu času se rada zabývala přípravou zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na
výstavbu základní školy, stavba byla rozdělena na 2 části (budova školy a tělocvična),
z ministerstva financí obdrží obec dotaci ve výši 20 mil. Kč na výstavbu 2. stupně základní
školy a 17,84 mil. Kč na výstavbu tělocvičny ZŠ. Zároveň se připravuje žádost na
kofinancování stavby ZŠ z dotačního programu kraje, kde budeme žádat 10 mil. Kč.
- řešila se dotace na odbahnění Nebeského rybníka,
- z dotačního programu z kraje (cca 1.000,- Kč na obyvatele – počet obyvatel v roce 2018)
by obec měla získat cca 850.000,- Kč. Z této částky by se pravděpodobně zakoupily nové
lampy veřejného osvětlení, provedla výsadba zeleně na pozemcích p.č. 130/16 a 184/11
a zakoupil nový kotel pro areál TJ Slavia.
- v době epidemie koronaviru:
- byl částečně upraven provoz obecního úřadu a výdejního místa České pošty,
- obec pro své občany dostala ušité roušky od dobrovolných dárců,
- byla nabídnuta možnost nákupů pro seniory – zájem nebyl,
- obec nájemcům kulturního domu a provozovny kadeřnictví odpustila nájemné do doby
opětovného zahájení provozu,
- na základě požadavků rodičů bylo zajištěno znovuotevření základní školy, nakonec však
nastoupilo pouze 22 dětí,
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- byla provedena kontrola stavu bytů v Obecním domě, jeden byt je již v současné době jako
služební pro potřeby základní školy a nově uvolněný byt by měl rovněž sloužit pro potřeby
pedagogických pracovníků ZŠ, toto bude ještě upřesněno,
- veškeré kulturní akce a setkávání seniorů bylo zrušeno,
- v sobotu 27. června dopoledne se bude konat Radonický běh a večer taneční zábava se
skupinou Klasickej postup.

Rozprava:
- pan Matoušek – vznesl dotaz, zda se čerpání dotace na stavbu školy dá převést do příštího
roku,
- Ing. S. Němec – bohužel nedá, celá část musí být prostavěna v letošním roce.
Usnesení č. 11/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 8. prosince roku 2019 do 5. června roku
2020 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 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.
Průběžně vykonávaly dohled na 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. 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
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dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom
případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly evidovány.
V předmětném období bylo strážníky uloženo 112 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 5 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad
Brandýs nad Labem.
Výkon služby byl prioritně zaměřen na dohled nad dodržováním nařízení vlády v souvislosti
s pandemií koronavirem s doporučením ze strany Ministerstva vnitra nevstupovat do úředních jednání,
pokud to není nezbytně nutné a není ohrožen život či zdraví občanů.
Mimo 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:
- Ing. Němec – informoval, že v součinnosti s obecní policií byla řešena možnost
vybudování přechodu pro chodce v lokalitě V zahrádkách,
- pan Matoušek – požádal velitele obecní policie o dohled při konání Radonického běhu
v sobotu 27. června 2020.
Usnesení č. 11/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/4

0

Zdržel se :

0

Závěrečný účet obce k 31.12.2019
- předkladatel Ing. Jiří Hošek, zastupitel a předseda finančního výboru

Ad 1) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 byl zpracován účetní společností
Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření
obce za rok 2019 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2019“ v době od
6.5. do 9.6. 2020, konečné závěry přijal na jednání FV konaném dne 9.6.2020.
Ad 2) Inventarizace majetku obce Radonice se stavem k 31. 12. 2019 byla nařízena
příkazem starosty obce č. 7/2019 dle znění § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v
platném znění. Složení inventarizační komise – předseda Jaromír Forman, členové Jan
Stypola, Bohumil Mareček, Lenka Bittnerová a Věra Bábíčková. Ve dnech 20. 1. – 20. 4.
2020 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.
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Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 11/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2019“.
1.2. Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Radonice
k 31. 12. 2019.
1.3. Inventarizační soupis majetku určeného k vyřazení a jeho vyřazení.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/5

0

Zdržel se :

0

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Přezkoumání
hospodaření provedl auditor ing. Jaroslav Trávníček, osvědčení číslo 0137, Hostinského 1539,
Praha 5 Stodůlky.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.
Zákon o auditorech, auditorským standardem č. 52, dalšími relevantními předpisy vydanými
Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 Zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodářských územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo v sídle obce (Na Skále 185, Radonice, 250 73)
průběžně v průběhu roku 2019 a závěrečné přezkoumání dne 24. 4. 2020.
Celkový závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok 2019 nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Rozprava: bez připomínek.

5

Usnesení č. 11/5 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Materiál „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/6

0

Zdržel se :

0

Stavba základní školy a tělocvičny – výběr zhotovitele
- předkladatel Michal Matoušek, předseda hodnotící komise

Obec Radonice jako zadavatel zahájila dne 7. 4. 2020 zadávací řízení na podlimitní
veřejnou zakázku „Základní škola Radonice - etapa II“ zadávané v otevřeném řízení
v podlimitním režimu podle ZZVZ.
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smluv mezi zadavatelem
a dodavatelem, jejichž předmětem bude novostavba objektu základní školy pro 2. stupeň
(6. - 9. třída, 100 žáků) („etapa II.A“) a dále novostavba objektu základní školy – tělocvičny
a propojovacího krčku se šatnami („etapa II.B“). Etapa II.A a etapa II.B jsou součástí druhé
etapy výstavby základní školy v Radonicích a navazuje na již realizovanou první etapu.
Právní, organizační a administrativní podpora při vedení zadávacího řízení je
zajištěna smluvním zástupcem zadavatele, společností Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář, Klimentská 2062/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 05732069.
Ve lhůtě pro podání nabídek, která uplynula 4. 6. 2020 v 10:00 hodin, bylo podáno
14 nabídek. Úkony spojené s hodnocením nabídek a posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení byly provedeny hodnotící komisí jmenovanou Radou obce za právní
a organizační podpory výše uvedeného zástupce zadavatele. Podrobné informace jsou
uvedeny v protokolu o úkonech hodnotící komise a ve zprávě o hodnocení nabídek.
Na základě výše uvedených skutečností hodnotící komise dospěla k závěru, že
účastník PSG Construction a.s., se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO
05042020, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splnil veškeré
podmínky účasti v zadávacím řízení vyplývající z ZZVZ a zadávací dokumentace, a může být
v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ vybrán k uzavření smluv na veřejnou zakázku. Před
uzavřením smluv na veřejné zakázky je nezbytné provést úkony podle § 122 odst. 3 a násl.
ZZVZ.
Doporučuji přijmout usnesení tak, je uvedeno v návrhu.
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 11/6 :
Zastupitelstvo obce :
1. Bere na vědomí:
1.1

Informaci předsedy hodnotící komise Michala Matouška.

2. Schvaluje:
2.1

Na základě provedeného hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Základní
škola Radonice - etapa II“ a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení vybírá v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZVZ“), k uzavření smluv na
uvedenou veřejnou zakázku účastníka zadávacího řízení PSG Construction a.s.,
se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO 05042020, s celkovou
nabídkovou cenou 53 432 052,17 Kč bez DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a který splnil
veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení vyplývající ze ZZVZ a zadávací
dokumentace.

2.2

Pořadí všech nabídek podle výsledku hodnocení nabídek, které je uvedeno
v následující tabulce:
Pořadí

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
PSG Construction a.s.,
se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice,
IČO 05042020
CL-EVANS s.r.o.,
se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
IČO 26768607
POHL cz, a.s.,
se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263,
IČO 25606468
UniWel STAVBY spol. s r.o.,
se sídlem Zemská 1894, Trnovany, 415 01 Teplice,
IČO 61324043
HSF System a.s.,
se sídlem Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava,
IČO 25903101
VISTORIA CZ a.s.,
se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1,
IČO 25110977
ALSTAP s.r.o.,
se sídlem Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO 29000238
Raeder & Falge s.r.o.,
se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002,
IČO 28714989
S u b t e r r a a.s.,
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO 45309612
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Celková
nabídková cena
v Kč bez DPH
53 432 052,17

55 626 246,26

57 390 731,00

57 846 167,00

58 385 433,27

59 556 719,22

59 866 174,31

59 868 686,12

59 991 478,76

10.

11.

12.

13.

14.

Stavební společnost RBK a.s.,
se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
IČO 25030884
Energie - stavební a báňská a.s.,
se sídlem KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204,
IČO 45146802
Tost.cz, s.r.o.,
se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
IČO 25956019
GEOSAN GROUP a.s.,
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín,
IČO 28169522
PRAGOTRADE spol. s r.o.,
se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery,
IČO 16189612

61 976 167,08

63 999 807,18

64 700 000,00

65 884 382,06

69 174 413,08

3. Ukládá:
3.1

Starostovi obce
Zajistit provedení všech nezbytných úkonů podle § 122 až 124 ZZVZ včetně
podepsání oznámení o výběru dodavatele.

3.2

Obecnímu úřadu
Zajistit po uzavření smluv na uvedenou veřejnou zakázku veškeré nezbytné
úkony, zejména uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126
ZZVZ, písemné zprávy zadavatele podle § 217 ZZVZ a smluv na uvedenou
veřejnou zakázku podle § 219 ZZVZ a dále uvolnění jistoty všem účastníkům
zadávacího řízení podle § 41 ZZVZ.

Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/7

0

Zdržel se :

0

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

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 8/9 ze dne 12. 12. 2019 vyhlášení
Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2020. Celkem se do Motivačního
programu přihlásili 4 žadatelé.
Ad 1) Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova 118
Žádost na vyplacení příspěvku 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 17. 2. 2020) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu.
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Ad 2) Ing. Milan Honců a Mgr. Šárka Honců, Vinořská 6
Žádost na vyplacení příspěvku 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 17. 2. 2020) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního
programu.
Ad 3) Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150
Žádost na vyplacení příspěvku byla podána po termínu pro podání žádostí. Byla řádně
vyplněna 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 16. 3. 2020) doporučuje Finanční výbor
zařadit žadatele do Motivačního programu.
Ad 4) Hana Stypolová a Milan Stypola, Nad Školou 213
Žádost na vyplacení příspěvku byla podána po termínu pro podání žádostí. 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 16. 3. 2020)
doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do Motivačního programu.

Rozprava:
- Ing. S. Němec – informoval, že rada obce se zabývala zařazením žadatelů, jejichž žádost
byla podána po termínu a se zařazením do motivačního programu souhlasila,
- Jan Stypola – upozornil na střet zájmů a z tohoto důvodu nebude hlasovat,
- Ing. T. Němec – vznesl dotaz, zda podmínkou pro zařazení by nemělo být trvalé bydliště
v obci,
- Ing. S. Němec – odpověděl, že motivační program se nevztahuje k trvalému pobytu, ale
k dané nemovitosti.
Usnesení č. 11/7 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Bere na vědomí :

1.1. Zápisy z jednání stavební komise ze dne 17. 2. 2020 a 16. 3. 2020 jehož součástí je
schválení zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení
vzhledu obce.
1.2. Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení dále uvedených žadatelů do
Motivačního programu ze dne 7. 4. 2020.
2.

Schvaluje :

2.1. Zařazení do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení stavu
vnějšího pláště objektu takto:
1. Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova 118
2. Ing. Milan Honců a Mgr. Šárka Honců, Vinořská 6
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3. Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150
4. Hana Stypolová a Milan Stypola, Nad Školou 213
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

11/8

0

Zdržel se :

1

Územní plán
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta obce

Návrh Zadání územního plánu Radonice byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním
obcím a Krajskému úřadu Středočeského kraje. Dále byl návrh Zadání územního plánu
Radonice vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od 4. 3. 2020 do 3. 4. 2020
včetně na Obecním úřadě Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice a na internetových
stránkách obce http://www.radonice.cz.
Dotčené orgány a Krajský úřad uplatnily v zákonné lhůtě požadavky, které byly
zapracovány do návrhu zadání nebo budou zapracovány v podrobnostech příslušejících
územnímu plánu do Návrhu ÚP. Ze sousedních obcí uplatnila své požadavky pouze obec
Zeleneč, jejíž požadavky nebyly akceptovány.
Na základě schválení Zadání územního plánu Radonice bude zpracován a pořízen
Návrh územního plánu Radonice.
Z jednání odešel ve 20.10 hodin Ing. T. Němec.

Rozprava:
- Ing. S. Němec – upřesnil průběh pořízení územního v plánu v jednotlivých krocích,
Na jednání se vrátil ve 20.12 hodin Ing. T. Němec.
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, že v podkladech je stanovisko ŘSD, kde je zmíněna varianta
stavby SOKP s tunelem,
- Ing. S. Němec – do územního plánu bude navržen regulativ – tunelová varianta.
Usnesení č. 11/8 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Na základě předloženého materiálu, v souladu s § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006
Sb. Zadání územního plánu Radonice.
2.

Ukládá :
Místostarostovi obce
2.1. Předat schválené Zadání územního plánu Radonice s kopií usnesení o schválení
Zadání územního plánu Radonice výkonnému pořizovateli a zpracovateli územního
plánu Radonice.
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2.2. Ve spolupráci s výkonným pořizovatelem zaslat na Krajský úřad Středočeského kraje
návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti o schváleném Zadání
územního plánu Radonice.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- pan Moudrý – v zápise z jednání stavební komise ze dne 17. 2. 2020 je záměr firmy Hanyš
postavit ve svém areálu 2 větrné elektrárny,
- Ing. S. Němec – pan Hanyš pouze neformálně oznámil svůj záměr,
- pan Matoušek – jako člen stavební komise konstatoval, že pan Hanyš přišel na jednání
stavební komise, kde tento svůj záměr oznámil. Vzhledem k tomu, že neměl žádnou
dokumentaci, nebylo možné k tomuto záměru zaujmout stanovisko.
- pan Šenych – vyjádřil poděkování panu starostovi a vedení obce a zároveň zaměstnancům
úřadu a obecní policie,
- paní Vrbová – vznesla dotaz, zda má obec nějaké možnosti, aby občané, kteří v obci
nebydlí udržovali své pozemky (sekání trávy),
- Ing. S. Němec – toto řešíme každoročně, zjistíme současný stav a zašleme opět dopisy.
Dále ještě informoval o vybudování kynologického cvičiště a žádosti občanů o vybudování
pumptracku.
- pan Hamera – požádal, zda by byla možnost na kynologickém cvičišti umístit kotec pro
případ, kdy obecní policie odchytí psa, do doby, než je vrácen majiteli.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.31 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Miroslav Moudrý

…………………………………

Petr Janík

…………………………………

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

……………………………………
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce
11

příloha č. 1 k bodu 11/1

12

13

14

příloha č. 1 k bodu 11/3

15

16

17

18

19

20

21

22

příloha č. 1 k bodu 11/4

23

24

25

26

27

28

29

příloha č. 2 k bodu 11/4

30

31

32

33

34

35

36

příloha č. 3 k bodu 11/4

37

příloha č. 4 k bodu 11/4

38

příloha č. 1 k bodu 11/5

39

příloha č. 2 k bodu 11/5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radonice za rok 2019 je k nahlédnutí na obecním úřadě

40

příloha č. 1 k bodu 11/7

41

příloha č. 2 k bodu 11/7

42

příloha č. 3 k bodu 11/7

43

44

příloha č. 1 k bodu 11/8

45

46

47

48

49

50

51

příloha č. 2 k bodu 11/8

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

