Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce
konaného 14. 12. 2020 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
12 členů
Omluveni
:
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 12 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
12
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
14/1
14/2
14/3
14/4
14/5
14/6
14/7
14/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočet obce na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024
Záměr prodeje pozemků
Souhlas s podáním žádostí o dotace
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Zařazení obce do působnosti MAS Střední Polabí

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
12
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.
1

0

14/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 7. 12. 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:
- Ing. Němec Stanislav – objasnil, že smlouva na dotaci na výsadbu alejové zeleně zatím
není ze strany Středočeského kraje připravena.
Usnesení č. 14/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

14/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 12. 10. 2020 sešla 6x,
- převážně se zabývala stavbou školy a přípravou rozpočtu na rok 2021,
- stavba základní školy běží podle harmonogramu, připravuje se projekt na výstavbu
venkovního sportovního hřiště a vybudování venkovní učebny, na obě stavby se připravuje
podání žádosti o dotaci,
- stavba silničního okruhu – byl zaslán dopis řediteli ŘSD ohledně vyhlášení EIA,
- řešilo se navrhované rozšíření dálnice D10,
- probíhá digitalizace územního plánu,
- proběhla výsadba alejí,
- na OÚ byla zaslána žádost o povolení stavby logistického centra – územní plán obce toto
nedovoluje,
- kulturní akce byly všechny z důvodu epidemiologické situace zrušeny.
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 14/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

14/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 11. října roku 2020 do 9. prosince 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 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. 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 42 x vyjely na tísňový
signál PCO systému z toho 30 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 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 3 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).
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Rozprava:
- pan Forman – konstatoval, že strážníci svoji činnost vykonávají dobře, ale upozornil na
skutečnost, že v době, kdy děti nechodí do školy a strážníci nejsou ráno u přechodů pro
chodce, tak nejsou v obci moc vidět, bylo by potřeba se zaměřit na parkování v místech,
kde to není povoleno, a také na překračování rychlosti před budovou obecního úřadu
a mateřské školy,
- pan Hamera – na obecní policii byl vznesen požadavek, aby v době polední přestávky byli
přítomni na přechodu v ulici Vinořská u základní školy, řešením by bylo být jeden den
u základní školy a jeden den u mateřské školy,
- Ing. Růžička – upozornil na problém s lampami veřejného osvětlení, kdy bylo zjištěno
poškození několika lamp, strážníci by se měli na toto zaměřit a oslovit případně i občany
s žádostí o pomoc,
- pan Moudrý – upozornil na dlouhodobé překračování rychlosti v ulici Ligasova,
- Ing. Němec Stanislav – bylo by třeba více angažovat strážníky, aby se více zajímali o dění
v obci,
- Ing. Němec Tomáš – upozornil, že již několikrát viděl, jak v obci děti jezdí na
skateboardech a to nejen na chodníku, ale i po silnici,
- Ing. Stanislav Němec – konstatoval, že lidé více odhazují odpadky v přírodě a je tedy třeba
dbát na dodržování pořádku.
Usnesení č. 14/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

14/4

0

Zdržel se :

0

Rozpočet obce na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Příprava a sestavení rozpočtu obce pro rok 2021 probíhá v komplikované
makroekonomické situaci, v níž se velmi těžko odhadují zejména daňové příjmy, které jsou
přímo závislé na celkovém ekonomickém vývoji společnosti.
Přesto je i v letošním roce rozpočet sestaven podle pravidla, že běžné výdaje jsou
hrazeny z pravidelných běžných příjmů, zatímco výdaje na investice a rozvoj obce jsou
financovány buď z vlastních zdrojů, které si obec pro investiční účely vytvořila, nebo
z různých dotačních programů. Rozpočet vychází ze zkušenosti minulých let a zejména
z vývoje daňových příjmů v letošním roce.
Nejpodstatnější výpadek jsme v důsledku ekonomického poklesu způsobeného
epidemiologickou situací letos zaznamenali u daně z příjmu právnických osob, kde oproti
rozpočtem očekávané částce 3.000 tis. Kč dosáhneme částky zhruba 2.300 tis. Tento výpadek
naštěstí kompenzuje poměrně pozitivní vývoj u daně z přidané hodnoty, kde oproti rozpočtu
ve výši 6.000 tis. Kč dosáhneme na sumu zhruba o 500 tis. vyšší. Dalším zlepšením rozpočtu
pak byla přímá kompenzace ze státního rozpočtu ve výši 1.385 tis. Kč, takže letošní rozpočet
se z hlediska běžných příjmů bude pohybovat ve schválených parametrech.
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Rozpočet pro rok 2021 však vychází z maximální opatrnosti zejména na straně
daňových příjmů a tedy i provozních výdajů.
Rozpočet počítá s celkovými příjmy 49.305 tis. Kč a s výdaji ve výši 60.991 tis. Kč,
výsledkem rozpočtu je tedy rozpočtový schodek ve výši 11.686 tis. Kč krytý z vlastních
zdrojů.
Běžné příjmy činí celkově 21.696 tis. Kč a jsou tvořeny příjmy daňovými ve výši
19.305 tis. (oproti roku 2020 nižšími o 1.995 tis. Kč) a příjmy nedaňovými v částce 2.391 tis.
(pokles proti roku 2020 o 148 tis. Kč). Celkově je tedy v běžných příjmech pokles
v porovnání s letošním rokem 2.143 tis. Kč.
Příjmy pro financování investic jsou pak tvořeny jednak výnosem z prodeje
stavebních pozemků v ulici Krátká a jednak dotacemi.
Co se týče dotací, v rozpočtu jsou kalkulovány pouze ty, které již byly obci
přiděleny, tzn. 10.000 tis. Kč na dostavbu školy, 1.151 tis. Kč na rekonstrukci Nebeského
rybníka, 148 tis. na výsadbu alejí a 300 tis. na nákup nových lamp veřejného osvětlení. Je
zcela reálné, že se podaří získat i další investiční dotace na vybavení školy, sportovní hřiště
a venkovní učebnu, avšak rozpočet s těmito penězi pro jistotu neuvažuje a jako se zdrojem
financí pro tyto investice v celkové výši cca 8 mil. Kč počítá s vlastními prostředky získanými
z prodeje stavebních pozemků. Rozpočet kalkuluje s prodejem tří parcel o celkové výměře
2.451 m2 za cenu 8.000 Kč/m2 včetně DPH, tedy s čistým příjmem cca 16 mil. Kč. Pokud by
se podařilo získat výše zmíněné dotace, bude možno prodat parcely pouze dvě při zhruba
stejné bilanci rozpočtu.
Běžné výdaje jsou z výše uvedených důvodů oproti letošnímu roku kráceny o cca
950 tis. Kč, redukce však byla rozložena do více položek, takže rozpočet zajišťuje
bezproblémový chod obce ve všech oblastech.
Pokud jde o investiční akce, které budou z rozpočtu financovány, jedná se
samozřejmě v první řadě o dokončení stavby druhého stupně základní školy a tělocvičny.
Celková cena stavby vzešlá z veřejné soutěže je 64.652 tis. Kč, rozpočet počítá i s rezervou na
vícepráce v částce cca 2 mil. Kč. V letošním roce bude proinvestováno 37.840 tis. Kč, které
jsou plně kryty státní dotací z MF ČR, v roce 2021 tak budou činit náklady cca 29 mil. Kč,
z nichž 10 mil. Kč bude financováno dotací ze Středočeského kraje.
Jak již bylo výše zmíněno, rozpočet dále umožňuje plně vybavit jak budovu školy,
tak i tělocvičnu potřebným zařízením za cca 4,5 mil. Kč a v areálu školy vybudovat venkovní
učebnu a sportovní hřiště s celkovými náklady cca 3,5 mil. Kč.
Celá stavba školy včetně jejího vybavení bude ukončena v roce 2021, tedy o rok
dříve, než jsme původně počítali.
Naopak rekonstrukce Nebeského rybníka musela být z důvodu pomalého vyřizování
dotace z MZe o rok odsunuta a bude tedy realizována na jaře 2021. Na rekonstrukci je již
uzavřena smlouva se zhotovitelem za celkovou cenu cca 1.750 tis. Kč, z čehož 1.151 tis. Kč
bude hrazeno z dotace.
Drobnějšími investičními akcemi pak jsou výměna cca 130 kusů lamp veřejného
osvětlení a výsadba alejí na obecních pozemcích. Obě tyto akce jsou z 80% rovněž hrazeny
z dotací.
Navržený rozpočet i v této ekonomicky složité době obci umožňuje jak financování
potřebných investic, tak udržitelné hospodaření při zachování vysokého standardu občanské
vybavenosti a služeb, poskytovaných občanům, což dokládá i navazující rozpočtový výhled.
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Při naplnění a dodržení rozpočtu bude mít obec na konci roku po dokončení všech
uvedených investic hotové prostředky ve výši cca 9 mil. Kč a kapitálovou rezervu ve formě
pozemků v ulici Krátká v hodnotě cca 40 mil Kč.
Doporučuji tedy rozpočet schválit tak, jak je navržen.

Rozprava:
- Ing. Vrba – vznesl dotaz ohledně spotřeby elektřiny v základní škole, zda po dostavění
školy nehrozí, že spotřeba elektřiny bude výrazně vyšší,
- Ing. Růžička – od poloviny letošního roku má obec nového dodavatele elektřiny, byla
provedena optimalizace nastavení jističů a tarifů a náklady budou nižší,
- Ing. Chmel – upřesnil, že bylo provedeno měření spotřeby elektřiny v základní škole
a nejvyšší spotřeba je v kuchyni, například světla mají minimální spotřebu,
- Ing. Vrba – dotázal se na údržbu zeleně a vysazování nových alejí,
- Ing. Stanislav Němec – dle smlouvy o výsadbě alejí se firma o stromy bude starat 2 roky,
- Ing. Vrba – dotaz ohledně příspěvku pro TJ Slavia Radonice, každoročně vzrůstá počet
dětí,
- Ing. Stanislav Němec – upozornil na skutečnost, že TJ Slavia je samostatný subjekt, a dále
na to, že značná část dětí není z Radonic,
- Ing. Růžička – počet dětí je zohledněn ve výši dotace, a dále by bylo třeba podat žádost
o dotaci na údržbu a na provoz,
- pan Matoušek – ke spotřebě elektřiny ve škole navrhl, zda by nemohla ve škole být určena
osoba zodpovědná za spotřebu elektřiny, aby se například zbytečně nesvítilo,
- Ing. Stanislav Němec – znovu opakoval, že světla mají malou spotřebu elektřiny, topení je
nastaveno automaticky a hledat úsporu v kuchyni by asi nebylo lehké,
- Ing. Chmel – upozornil, že škola o spotřebě elektřiny informace nemá, protože faktury jsou
zasílány přímo na obec; dále upozornil, že v kabinách TJ Slavia je třeba vyřešit problém
s kotelnou a ohřevem teplé vody,
- Ing. Stanislav Němec – problémy s kotelnou v kabinách řeší rada obce, možná by stálo za
zvážení ze strany TJ požádat o dotaci; ohledně platby za elektřinu ve škole – pro další roky
by stálo za zvážení, aby platba za elektřinu byla zahrnuta do příspěvku pro školu a ta si
s ním hospodařila sama.
Usnesení č. 14/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Rozpočet obce na rok 2021 ve znění uvedeném v příloze č. 1.
Rozpočet se schvaluje s rozpočtovým schodkem ve výši 11.686 tis. Kč krytým
z vlastních zdrojů.
1.2. Rozpočtový výhled na roky 2022-2024 ve znění uvedeném v příloze č. 2.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :
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0

14/5

Záměr prodeje pozemků
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Pozemky p.č. 205/89 o výměře 807 m2, p.č. 205/96 o výměře 822 m2 a p.č. 205/97
o výměře 822 m2, v k.ú. Radonice u Prahy se nacházejí v ulici Krátká a byly v minulosti obcí
zasíťovány jako zdroj financí pro dostavbu školy. S příjmem z jejich prodeje počítá rozpočet
obce na rok 2021 právě pro tento účel, a to ve výši 16 mil. Kč za všechny tři parcely.
Zároveň však bude obec žádat na investice spojené s dostavbou školy o dotace ze
státního rozpočtu, přičemž je poměrně reálné, že tyto dotace ve výši cca 5 mil získáme.
V takovém případě by byl realizován prodej pouze dvou parcel (205/89 a 205/96) a třetí
pozemek by i nadále zůstal majetku obce.
Navrhuji tedy schválit usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 14/5 :
Zastupitelstvo obce :
1. Vyhlašuje:
1.1

Záměr prodeje pozemků p.č 205/89, 205/96, 205/97, vše v k.ú. Radonice u Prahy.

2. Stanovuje:
2.1

minimální prodejní cenu pozemků ve výši 8.000 Kč/m2 včetně DPH.

3. Ukládá:
3.1

Radě obce
Zajistit realizaci prodeje s využitím internetové aukce.

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

14/6

0

Zdržel se :

0

Souhlas s podáním žádostí o dotace
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Vybudování sportovního hřiště a venkovní učebny v areálu ZŠ je součástí dostavby
areálu školy. Pro jejich financování jsou vyčleněny potřebné prostředky v rozpočtu na rok
2021, ale zároveň je vhodné využít možnosti získat další prostředky ze státního rozpočtu,
v tomto případě z Programu obnovy venkova. Součástí žádostí je i souhlas zastupitelstva
s jejich podáním, navrhuji tedy schválit usnesení tak, jak výše uvedeno.
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Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 14/6 :
Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje:
1.1

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování školního sportovního hřiště“
z Programu obnovy venkova na rok 2021 a zavazuje se k dofinancování min.
20 % z vlastních prostředků,

1.2

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování venkovní učebny ZŠ Radonice“
z Programu obnovy venkova na rok 2021 a zavazuje se k dofinancování min.
20 % z vlastních prostředků.

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

14/7

0

Zdržel se :

0

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

Motivační program 2020
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 11/7 ze dne 15. 6. 2020 zařazení níže
jmenovaných do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce:
Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova 118,
Ing. Milan Honců a Mgr. Šárka Honců, Vinořská 6,
Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150,
Hana Stypolová a Milan Stypola, Nad Školou 213.
K žadatelům:
Hana Stypolová a Milan Stypola, Nad Školou 213
Ing. Milan Honců a Mgr. 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 9. 11. 2020, kdy stavební komise posoudila stav
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 26. 11. 2020 vyplatit příspěvek v navržené výši – tedy
20.000,- Kč.
Z jednání odešel ve 20.30 hodin Ing. Tomáš Němec.
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K žadatelům:
Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova 118
Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150
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 9. 11. 2020, nenavrhla proplatit žadatelům
příspěvek, protože stavební práce nebyly v době prohlídky dokončeny. Na základě posouzení
návrhu stavební komise finanční výbor na jeho jednání konaném dne 26. 11. 2020
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 žadatelům přihlásit
se do motivačního programu pro rok 2021. V současné době manželé Kováčikovi mají fasádu
téměř dokončenou.
Na jednání se vrátil ve 20.33 hodin Ing. Tomáš Němec.
Motivační program pro rok 2021
Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2021 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 ze dne 3. 1. 2008 (příloha č. 2).

Rozprava:
- Ing. Stanislav Němec, Ing. Růžička, Ing. Hošek, Ing. Vrba a pan Janík se zapojili do
diskuse ohledně žádostí paní Bláhové a Zámostné a manželů Kováčikových vyplacení
příspěvků.
Z jednání odešel ve 20.45 hodin František Bittner.
- Ing. Hošek – na základě rozpravy souhlasil se změnou usnesení.
Na jednání se vrátil ve 20.48 hodin František Bittner.
Usnesení č. 14/7 :
Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje:
1.1

Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2020 ke zlepšení vzhledu obce – na
zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele:
Hana Stypolová a Milan Stypola, Nad Školou 213 ve výši 20.000,- Kč,
Ing. Milan Honců a Mgr. Šárka Honců, Vinořská 6 ve výši 20.000,- Kč.
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1.2

Vyplacení příspěvku z motivačního programu 2021, na základě žádosti podané
v roce 2020 žadatelům Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova
118 a dalším žadatelům Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150 po
doložení dokončené fasády nejpozději však do 31. 3. 2021.

1.3

Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2021
a termíny pro podání žádostí dle přílohy č. 1.

2. Ukládá:
Starostovi obce
2.1 Uzavřít se žadateli uvedenými v bodu 1.1. a 1.2 Smlouvy o poskytnutí dotace.
Obecnímu úřadu
2.2 Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadatelům uvedeným v bodě 1.1.
Termín: do 31. 12. 2020
2.3 Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadatelům uvedeným v bodě 1.2.
Termín: do 30. 4. 2021
2.4 Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2021 na úřední desce obce
a na webových stránkách obce.
Termín: do 16. 12. 2020
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

14/8

0

Zdržel se :

0

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

Zařazení území naší obce do působnosti MAS Střední Polabí, z.s., jsme schvalovali
na předešlém zastupitelstvu. Toto usnesení se týkalo nového programového období 20212027, avšak protože reálné spuštění tohoto nového programového období však má skluz,
budou i nadále přechodně fungovat dotační programy z období předešlého.
Aby se potenciální žadatelé z naší obce (včetně Obce samé) mohli do těchto
programů úspěšně zapojit, je tedy třeba schválit zařazení našeho území do působnosti MAS
i pro období 2014-2020.
Doporučuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 14/8 :
Zastupitelstvo obce :
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1. Souhlasí:
1.1

se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Střední Polabí
z.s. v programovém období 2014-2020.

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

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- pan Janík – vznesl dotaz, zda je možné omezit vstup na hřiště s umělým povrchem v areálu
TJ Slavia, je volně přístupné celý den a zda by nebylo možné vytvořit provozní řád hřiště,
- Ing. Stanislav Němec – souhlasil s vytvořením provozního řádu s tím, že je potřeba, aby na
hřišti byl dozor,
- pan Tomáš Roubík z ulice Jabloňová – vznesl dotaz, zda je výhledově plánováno propojení
cyklostezky ze Satalic do Radonic,
- Ing. Stanislav Němec – toto se neplánuje, neboť silnice není v majetku obce, ale
Středočeského kraje, chodník od Nebeského rybníka k Penny je na pozemcích obce,
- paní Maršálková – na Vinoř i na Satalice jsou nebezpečné úseky silnice,
- Ing. Stanislav Němec – vybudování cyklostezky by bylo poměrně finančně náročné a obec
zatím toto neplánuje.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.58 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Petr Janík

…………………………………

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

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