Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného 12. 10. 2020 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
13 členů
Omluveni
:
Ing. et Ing. Tomáš Němec
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 13 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
13
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
13/1
13/2
13/3
13/4
13/5
13/6
13/7
13/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Radonice
Oprava a odbahnění Nebeského rybníka – smlouva o dílo
Přijetí dotací ze Středočeského kraje
Prodej pozemku p.č.256/1
Zařazení území obce do působnosti MAS Střední Polabí

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

1

Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
13
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

13/1

0

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 7. 10. 2020 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. 13/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 9. 7. 2020 sešla 9x,
- vzhledem k současné situaci bude zpráva stručnější, podrobnější informace o činnosti rady
jsou k dispozici na webových stránkách obce v zápisech z jednání rady obce,
- rada se zabývala z velké části stavbou základní školy, která běží bez jakýchkoliv problémů,
v průběhu stavby se však vyskytly chyby v projektu,
- obec obdržela dotaci z ministerstva financí ve výši 20 mil. Kč na stavbu 2. stupně základní
školy a 17,84 mil. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ a dále 10 mil. Kč od Středočeského kraje na
stavbu základní školy,
- z celkových 64,5 mil. Kč na stavbu ZŠ a tělocvičny bylo na stavbě školy zatím
vyfakturováno 11,169 mil. Kč a tělocvičny 4,282 mil. Kč, do konce roku je třeba mít
vyfakturováno 20 mil. Kč na stavbu školy a 17,84 mil. Kč na stavbu tělocvičny, stavba
běží dle harmonogramu s několika denním předstihem,
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- obec dále získala dotaci na opravu a odbahnění Nebeského rybníka ve výši 1.151.000,- Kč,
- další dotace, kterou obec obdržela je od Středočeského kraje na Výsadbu alejové zeleně ve
výši 158.000,- Kč,
- další dotací, která zatím pouze formálně nebyla schválena, bude dotace na lampy veřejného
osvětlení,
- dále starosta obce informoval zastupitelstvo o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020 a konstatoval,
že zatím nedošlo k radikálnímu propadu rozpočtu,
- v měsíci červnu došlo k vytopení obecního domu z jednoho bytu ve 2. patře, škody zatím
ještě nejsou kompletně vyčísleny, nájemník souhlasil s úhradou škody, kterou nezaplatí
pojišťovna,
- proběhlo další jednání s občany ohledně vybudování pumptrackového sportoviště.
Na jednání, které proběhlo 4. 5. 2020 na toto sportoviště byla radou obce doporučena
plocha na pozemku parc. č. 1/1, která je v majetku společnosti Bayeta. Dále starosta
informoval o záměru společnosti Bayeta směnit pozemek obce v lokalitě Na Vartě a tento
zařadit do územního plánu za účelem výstavby 5 rodinných domů.
- plánované kulturní a společenské akce byly všechny zrušeny.

Rozprava:
- pan Michal Matoušek – upozornil, že zmiňované pozemky Na Vartě nejsou v územním
plánu určeny pro výstavbu,
- Ing. Němec – společnost Bayeta chtěla, aby obec změnila územní plán.
Usnesení č. 13/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 5. června roku 2020 do 11. října
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.
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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 134 x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 84 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.
V předmětném období bylo strážníky uloženo 464 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 7 x provedeno
oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Výkon služby byl prioritně zaměřen na dohled nad dodržováním nařízeních 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 ukládáním velkoobjemového odpadu do přistavených
kontejnerů v Radonicích a v Jenštejně, hlídky provedly od sepsaní poslední zprávy mimo
činnosti nepodléhající zadokumentovaní další zákroky a opatření (uvedené v příloze č. 1).

Rozprava:
- Ing. Němec – vyslovil pochvalu obecní policii za zákrok, při kterém minulý týden chytili
zloděje.
Usnesení č. 13/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

4

0

13/4

Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Radonice
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Kontrola byla provedena dle plánu činnosti Finančního výboru. Kontrolu provedli
v době od 30. 9. do 9. 10. 2020 členové finančního výboru:
- Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru
- Ing. Tomáš Němec – člen finančního výboru
- Ing. Michal Vrba – člen finančního výboru
a místostarosta obce Ing. Zdeněk Růžička.
Celkový závěr kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření Základní školy
a mateřské školy Radonice. Bylo doporučeno inventární štítky v kuchyni provádět
v odolnějším provedení na otěr z důvodu zachování čitelnosti.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Materiál „Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Radonice“.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/5

0

Zdržel se :

0

Oprava a odbahnění Nebeského rybníka – smlouva o dílo
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Oprava a odbahnění Nebeského rybníka jsou vzhledem k technickému stavu rybníka
nutné a byly dlouhodobě plánovány. Na jaře proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, v němž
byla Radou jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka společnosti Dvořák stavební s.r.o., České
Budějovice, s nabídkovou cenou 1.747.777,24 Kč včetně DPH.
Zdroje pro financování této akce byly vyčleněny v rozpočtu 2020 ve výši 1.200 tis.
Kč s tím, že se počítalo s dotací MZe v částce 800 tis. Z veřejné soutěže vzešla realizační cena
vyšší, než se předpokládalo, ale zároveň jsme obdrželi i vyšší dotaci, a to ve výši 1.152 tis.
Kč. Z vlastních zdrojů tedy bude nutno uhradit 596 tis. Kč, přičemž se značná část nákladů
přesune do roku 2021, protože v důsledku pomalého vyřizování dotace ze strany MZe (žádost
byla podána v říjnu 2019, rozhodnutí jsme obdrželi 23. 9. 2020) nemohly práce započít dříve.
Zdroje alokované v rozpočtu pro letošní rok jsou tedy dostatečné, doplatek ve výši cca 200
tis. Kč bude zahrnut do rozpočtu na rok 2021.
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Předkládaná smlouva o dílo zajišťuje realizaci díla v patřičné kvalitě, termínu a za
vysoutěženou cenu, doporučuji tedy schválit usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava:
- pan Michal Matoušek – požádal o doplnění usnesení o bod 2, ve kterém zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem schvalované smlouvy.
Usnesení č. 13/5 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Smlouvu o dílo na stavbu „Radonice - Udržovací práce a odbahnění – rybník
Nebesák“ se společností Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České
Budějovice, ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Pověřuje :
Starostu obce
2.1. podpisem Smlouvy o dílo na stavbu „Radonice - Udržovací práce a odbahnění –
rybník Nebesák“ se společností Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České
Budějovice, ve znění uvedeném v příloze č. 1.
2.

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

13/6

0

Zdržel se :

0

Přijetí dotací ze Středočeského kraje
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Pro financování akcí „Základní škola Radonice II. Etapa A“ a „Výsadba alejové
zeleně – Radonice“ jsme podali žádosti o dotace na Středočeský kraj, přičemž obě žádosti
byly schváleny a dotace obci přiděleny. V rámci administrativního procesu je třeba schválit
přijetí obou dotací, navrhuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/6 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. přijetí dotace z Infrastrukturního fondu Středočeského kraje na projekt „Základní
škola Radonice II. Etapa A“ ve výši 10.000.000,- Kč.
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1.2. uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Infrastrukturního
fondu Středočeského kraje na projekt „Základní škola Radonice II. Etapa A“ ve výši
10.000.000,- Kč.
1.3. přijetí dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje na projekt „Výsadba
alejové zeleně – Radonice“ ve výši 158.000,- Kč.
1.4. uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Středočeského kraje na projekt „Výsadba alejové zeleně – Radonice“ ve
výši 158.000,- Kč.
2.

Pověřuje :

Starostu obce
2.1. podpisem smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Infrastrukturního
fondu Středočeského kraje na projekt „Základní škola Radonice II. Etapa A“ ve
výši 10.000.000,- Kč.
2.2. podpisem smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Středočeského kraje na projekt „Výsadba alejové zeleně – Radonice“ ve
výši 158.000,- Kč.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/7

0

Zdržel se :

0

Prodej pozemku p.č.256/1
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Obec je vlastníkem pozemku p. č. 256/1 v k. ú. Radonice u Prahy, druh pozemku
zahrada, o výměře 426 m2, který je v současné době fyzicky součástí zahrady domu č.p. 131
ve vlastnictví p. Naděždy Mitiskové. Na pozemek nebyla nikdy uzavřena žádná nájemní
smlouva a užívání tedy probíhá bez právního důvodu. Současná uživatelka navíc o uzavření
nájemní smlouvy a jeho další užívání nejeví zájem. Výměra parcely není dostatečná
k výstavbě samostatného domu, jediným logickým využitím tedy může být buď zpřístupnění
pozemku a jeho trvalé udržování silami obce, nebo prodej vlastníkům sousedních
nemovitostí.
Proto bylo na posledním zastupitelstvu schváleno usnesením č. 12/2 vyhlášení
záměru prodeje předmětného pozemku. Byl zpracován znalecký posudek a na jeho základě
byl ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů vyhlášen záměr prodeje pozemku p. č. 256/1 za minimální nabídkovou cenu
2.600.000,- Kč. Obec Radonice si vyhradila právo nevybrat žádného ze zájemců.
Přihlásili se dva zájemci:
- Ing. Valdis Ačkas a Iolanta Ačkas za nabídkovou cenu 2.810.000,- Kč,
- Mgr. Tomáš Roubík za nabídkovou cenu 2.652.000,- Kč.
Doporučuji usnesení schválit tak, jak je výše navrženo.

7

Rozprava:
- Ing. Vrba – dotázal se, proč by na pozemku nemohl stát menší dům, nebo zda obec má pro
pozemek jiné využití,
- Ing. Růžička – vzhledem k rozměru a tvaru pozemku by zde dům být nemohl, obec stavbu
rodinného domu na pozemcích o malé výměře nepovoluje,
- Ing. Němec – navrhl změnu usnesením s tím, že nebude obsahovat jmenovitě, s kým bude
uzavřena případná nájemní smlouva. Pokud pozemek zůstane obci, tak zatím zde bude
pouze volná plocha a možná do budoucna se najde jiné využití, popřípadě by se pozemek
mohl pronajmout jako zahrádka.
- Ing. Růžička – jako předkladatel se změnou usnesení souhlasil,
- Ing. Hošek – pokud by bylo více zájemců o pronájem, jak se bude rozhodovat o uzavření
pronájmu,
- Ing. Němec – podle výše nabídnuté ceny.
Usnesení č. 13/7 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Neschvaluje :

1.1. po zvážení všech okolností, prodej pozemku p. č. 256/1 ani jednomu ze dvou
zájemců o jeho odkoupení.
2.

Ukládá :

Radě obce
2.1. řešit další užívání pozemku p.č. 256/1 o výměře 426 m2 formou uzavření nájemní
smlouvy. V případě nezájmu o pronájem pozemku, řešit způsob využívání
pozemku pro potřeby obce.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

13/8

0

Zdržel se :

0

Zařazení území obce do působnosti MAS Střední Polabí
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Místní akční skupina Střední Polabí se na nás obrátila se žádostí o vyjádření souhlasu
se zařazením našeho správního území do územní působnosti MAS - Střední Polabí, z.s. na
Programové období 2021-2027.
Obec, která vyjádří tento souhlas, umožní sobě a organizacím, které působí v jejím
katastrálním území žádat o finanční prostředky z Evropské unie, které budou rozděleny
prostřednictvím MAS v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jedná se
o cca 100 mil. korun na celé dotační období. MAS zajišťuje bezplatné konzultace
k žádostem na projekty, které jsou jejím prostřednictvím financovatelné, poskytuje dotační
poradenství organizacím i obcím, informuje o dotačních možnostech. Zároveň MAS zajišťuje
metodickou podporu školám při jejich žádostech o dotace z OP MŠMT „Jan Amos
Komenský“. MAS rovněž dostává prostředky na fungování kanceláře podle počtu obyvatel
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obcí s vydaným územním souhlasem, zařazení dalších obcí tedy umožní navýšení jejích
personálních kapacit.
Zařazení obce do územní působnosti MAS je bezplatné a subjektům působícím na
našem území umožní zařazení do různých dotačních programů, tedy přijmout usnesení tak,
jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 13/8 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Souhlasí :

1.1. se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Střední Polabí z.s.
na programové období 2021-2027.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- pan Petr Janík – vznesl dotaz, kdy budou vypláceny finanční prostředky z motivačního
programu,
- Ing. Němec – odpověděl, že veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách
obce.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.54 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Miroslav Moudrý

…………………………………

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

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