
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 22/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 21. 7. 2021 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 4 členové 

Omluveni: Jan Stypola 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

Hosté:  strážníci Obecní policie Radonice  
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 20/4 b) uzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy s paní 

Julií Juríkovou (starosta obce), trvá 

 

 

Pořad jednání: 

 

22/1 Jednání s Obecní policií 

22/2 Rozpočtové opatření 

 

 

22/1 Jednání s Obecní policií 

Rada obce projednala se strážníky Obecní policie jejich činnost a vyjádřila k ní některé 

konkrétní i obecné připomínky. V zájmu zkvalitnění činnosti Obecní policie ukládá Rada 

veliteli jako trvalý úkol: 

1) rozdistribuovat po obci kontaktní údaje na Obecní policii (vložit do schránek) 

2) obnovit umísťování kontrolních lístků za stěrače zaparkovaných vozidel a do schránek domů 

3) minimalizovat pobyt strážníků na služebně na dobu nezbytně nutnou na zákonné pracovní 

přestávky a nutnou administrativu 

4) důsledně a trvale aplikovat zásadu „vidět a být viděn“, tzn. aktivně vyhledávat a zajišťovat 

porušování veřejného pořádku, přestupky atd. a být v intenzivním kontaktu s občany obce. 

 

 

22/2 Rozpočtové opatření č. 1/2021  

Rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2021 (příloha č. 1). 

 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti: 0 

 



 

USNESENÍ č. 22/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 21.7.2021 

 

 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

A. Schvaluje: 

Bod 22/2 

- rozpočtové opatření č. 1/2021 (příloha 1) 

 

 

B. Ukládá: 

Veliteli Obecní policie: 

Bod 22/1 

1) rozdistribuovat po obci kontaktní údaje na Obecní policii (vložit do schránek) 

2) obnovit umísťování kontrolních lístků za stěrače zaparkovaných vozidel a do schránek domů 

3) minimalizovat pobyt strážníků na služebně na dobu nezbytně nutnou na zákonné pracovní 

přestávky a nutnou administrativu 

4) důsledně a trvale aplikovat zásadu „vidět a být viděn“, tzn. aktivně vyhledávat a zajišťovat 

porušování veřejného pořádku, přestupky atd. a být v intenzivním kontaktu s občany obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………..  

           Ing. Stanislav Němec, MBA 

         Starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpočtové opatření č. 1/2021   

     

     

     

Příjmy 

Paragraf 

Název položky  

Rozpočet 
2021 

Rozpočet 
po RO 
1/2021 

 0000 Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 19305 19305 

  Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 2391 2391 

  Dotace na stavbu školy 10000 12250 

  Dotace na rekonstrukci rybníka 1151 1151 

  Dotace na výsadbu alejí 158 158 

  Dotace na lampy veřejného osvětlení 300 300 

  Kapitálové příjmy - prodej pozemků 16000 16000 

  Příjmy celkem 49305 51555 

Výdaje 

Paragraf       

2212 Místní komunikace 200 200 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 550 550 

3113 Základní školy 41176 41176 

3314 Činnosti knihovnické 50 50 

3316 Radonické listy 50 50 

3319 Ostatní záležitosti kultury 600 600 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 300 300 

3631 Veřejné osvětlení 1050 1050 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1800 1800 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 2850 5100 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 950 950 

5273 Krizové řízení 100 100 

5311 Obecní policie 5000 5000 

5512 Požární ochrana 0 0 

6112 Zastupitelstvo obce 650 650 

6171 Činnost místní správy 5515 5515 

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 150 

        

  Výdaje celkem  60991 63241 

          

Výsledek hospodaření: rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů  11686 

 Předpokládaný stav financí k 31.12.2021   9105 

      

     

     
V Radonicích dne 21.7.2021   

                                Ing. Stanislav Němec, MBA  

                                            starosta obce   
 


