Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
konaného 17. 3. 2021 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
10 členů
Omluveni
:
Jaromír Forman, Pavla Formanová, Ing. Tomáš Němec, Oldřiška Mrázová
Neomluveni :
Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Miroslav Moudrý, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Prodej pozemku 205/96
Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Radonice
Inventarizace majetku obce k 31.12.2020

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava:
- Ing. Stanislav Němec – navrhl na základě doporučení finančního výboru doplnění pořadu
jednání o bod 15/7 Motivační program - revokace bodu 1.2. usnesení 14/7 ze dne
14. 12.2020 a přijetí nového usnesení,
- Ing. Stanislav Němec – dále jako předkladatel bodu č. 15/4 požádal o opravu písařské
chyby v tomto bodě takto – 15/4 Prodej pozemku 205/89.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.
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0

Pořad jednání:
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6
15/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Prodej pozemku 205/89
Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Radonice
Inventarizace majetku obce k 31.12.2020
Motivační program - revokace bodu 1.2. usnesení 14/7 ze dne 14. 12.2020
a přijetí nového usnesení

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

15/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 15. 3. 2021 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. 15/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 14. 12. 2020 sešla 8x,
- převážně se zabývala stavbou školy, která běží podle harmonogramu, dále přípravou
veřejných soutěží a zadávací dokumentace na vybudování venkovního sportovního hřiště
a venkovní učebny při základní škole, na obě stavby se připravuje podání žádosti o dotaci,
stavební povolení bude řešeno formou veřejnoprávní smlouvy, pravděpodobně ještě tento
týden bude vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele vnitřního vybavení základní školy, na
které bude rovněž podána žádost o dotaci,
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- rada se na základě podnětu školské rady zabývala stížností na fungování základní školy,
- rada řešila prodej pozemků na parc. č. 205,
- dále rada rozhodla, že pozemek parc. č. 256/1 bude zpřístupněn jako veřejná zeleň
důvodu, že o nabídku na odkoupení nebo pronájem nikdo neprojevil zájem,
- proběhlo jednání s vlastníky pozemků v ulici V zahrádkách, ohledně převzetí inženýrských
sítí do majetku obce, stejná jednání probíhají i s vlastníky pozemků v ulici Na svahu,
- rada se zabývala plánovaným zjednosměrněním silnice z Vinoře do Horních Počernic
a dopravním režimem na dalších komunikacích na rozhraní Prahy a Středočeského kraje,
k tomuto rada zastává negativní stanovisko,
- stavba silničního okruhu – sdružení obcí a městských částí Prahy neuspělo u soudu se
žalobou na zásady územního rozvoje Středočeského kraje, začala probíhat studie EIA, ke
které se obec vyjadřovala,
- probíhá digitalizace územního plánu,
- v rámci hygienických opatření byla uzavřena hřiště a skatepark,
- ve spolupráci s MUDr. Krausem byli osloveni senioři nad 70 let, kteří mají zájem
o očkování pro COVIDU, bohužel vše ztroskotalo na nedodání vakcín,
- vzhledem k tomu, že není možné organizovat setkávání seniorů, kulturní komise jim
balíčky nosí domů,
- bylo vydáno další číslo Radonických listů.

Rozprava:
- pan Matoušek – vznesl dotaz, když projektanti na stavbu školy odvedli špatnou práci, zda
by jim mohl hrozit nějaký postih,
- Ing. S. Němec – vše bylo řešeno i s právníky, částečnou kompenzací je zpracování
projektu venkovní učebny při ZŠ.
Usnesení č. 15/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 9. prosince roku 2020 do
15. března 2021 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,
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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. 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 76 x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 48x 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 292 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 2 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. Toto
se netýká kontrol osob, nemajících ochranu horních cest dýchacích na stanovených místech.
Mimo pravidelný dohled nad ukládáním velkoobjemového odpadu do přistavených
kontejnerů v Radonicích a v Jenštejně, hlídky provedly od sepsání poslední zprávy mimo
činnosti nepodléhající zadokumentovaní další zákroky a opatření (uvedené v příloze č. 1).

Rozprava:
- pan Myslivec – dotázal se v jaké výši jsou pokuty uváděné ve zprávě, dále na funkčnost
kamer kamerového systému v obci, a konstatoval, že dle zprávy o činnosti je nejvíce zásahů
v obci Jenštejn,
- pan Hamera – v minulosti docházelo k menším výpadkům, v současné době kamery fungují,
- Ing. S. Němec – doporučil zásahy řešit v mezích zákona, ale s rozumem,
- pan Matoušek – vznesl dotaz na informaci o vykrádání domů,
- pan Hamera – toto se odehrálo asi před 3 měsíci na parc. č. 188.
Usnesení č. 15/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

4

0

15/4

Prodej pozemku p.č. 205/89
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 205/89 na svém zasedání
dne 14. 12. 2020 a uložilo Radě obce uskutečnit prodej formou internetové aukce s minimální
prodejní cenou 8.000,- Kč/m2 včetně DPH. Rada tento úkol splnila v měsíci únoru 2021,
přičemž dražbou bylo dosaženo celkové prodejní ceny 7.679.500,- Kč včetně DPH, což je
9.516,- Kč/m2. Celkem tedy obec za pozemek utrží o 959 tis. Kč bez DPH více, než byla
stanovená minimální cena.
Kupující bude část kupní ceny hradit z poskytnutého úvěru, proto je součástí smluvní
dokumentace i zástavní smlouva ve prospěch České spořitelny, jejíž text je uveden v příloze
č. 2.
Protože kupní cena převyšuje stanovenou minimální částku, navrhuji obě předložené
smlouvy schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 15/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy o výměře
807 m2 společnosti LEDURO, spol. s r.o., Ořechová 1419, 277 11 Neratovice,
IČ 07573031, za kupní cenu 7.679.500,- Kč včetně DPH, a to ve znění uvedeném
v příloze č. 1.
1.2. Zástavní smlouvu s Českou spořitelnou pro zajištění prodeje pozemku, a to ve znění
uvedeném v příloze č. 2.
2.

Pověřuje :

Starostu obce
2.1. Podpisem smlouvy na prodej pozemku p. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/5

0

Zdržel se :

0

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Radonice
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Radonice schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne
13. 9. 2016.
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Vzhledem k tomu, že v té době ještě nestála budova základní školy, bylo ve zřizovací
listině uvedeno sídlo školy na adrese Na Skále 185, tj. v budově mateřské školy. Po
zprovoznění budovy ZŠ je však reálné sídlo na adrese Kaštanová 473, což Dodatek č.1 uvádí
do souladu se skutečností.
Dále dodatek upřesňuje majetek poskytnutý do užívání škole po zprovoznění areálu
ZŠ, a to na základě usnesení ZO ze dne 20. 8. 2018.
Doporučuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 15/5 :
Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje:
1.1 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Radonice ve znění
uvedeném v příloze č.1.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/6

0

Zdržel se :

0

Inventarizace majetku obce k 31.12.2020
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta obce

Inventarizace majetku obce Radonice se stavem k 31. 12. 2020 byla nařízena
příkazem starosty obce č. 3/2020 dle znění § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v
platném znění. Složení inventarizační komise – předseda Jan Stypola, členové: František
Bittner, Oldřiška Mrázová, Lenka Bittnerová a Věra Bábíčková. Ve dnech 11. 1. – 28. 2. 2021
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, evidenční stavy souhlasí s účetní evidencí.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 15/6 :
Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje:
1.1 Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Radonice
k 31.12.2020.
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1.2 Inventurní soupis majetku určeného k vyřazení a jeho vyřazení.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

15/7

0

Zdržel se :

0

Motivační program – revokace bodu 1.2. usnesení 14/7 ze dne 14. 12.2020
a přijetí nového usnesení
- předkladatel Ing. Jiří Hošek, předseda finančního výboru

Na jednání zastupitelstva dne 14. 12.2020 bylo schváleno usnesení 14/7 s bodem 1.2.
ve znění:
„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.“
Žadatelé nebyli schopni z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s šířením
nebezpečné nákazy SARS-CoV-2 (COVID-19) dokončit fasádu k dnešnímu dni a nelze
předpokládat dokončení ani do 31. 3. 2021. V prosinci se nedala epidemiologická situace
přesně předvídat, proto se schválil termín pro dokončení stavby do konce března. Současná
mimořádná opatření vlády se v tuto chvíli dají předpokládat také nejméně do konce března. Za
této situace nebylo možné stavbu řádně dokončit, proto z výše uvedených důvodů navrhuji
termín pro dokončení fasády posunout do konce června.
Doporučuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo.

Rozprava:
- pan Matoušek – vznesl dotaz, zda bude stačit prodloužení termínu do června,
- Ing. Růžička – odpověděl, že je to reálné.
Usnesení č. 15/7 :
Zastupitelstvo obce :
1. Revokuje:
1.1 bod 1.2. usnesení ZO č. 14/7 ze dne 14. 12. 2020.
2. Schvaluje:
2.1 bod 1.2. usnesení ZO č. 14/7 ze dne 14. 12. 2020 v novém znění:
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
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žadatelům Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150 po doložení dokončené
fasády nejpozději však do 30. 6. 2021.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- pan Matoušek – vznesl dotaz, zda by nebylo možné zařadit do motivačního programu
opravu domu pana Fojta, kterého má obec v opatrovnictví,
- Ing. Chmel – je třeba prověřit, zda je to možné, protože na dům pana Fojta již jednou byl
příspěvek vyplacen.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.20 hodin.

Podpisy ověřovatelů:
Miroslav Moudrý

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

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