Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce
konaného 30. 6. 2021 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, Jan Stypola, František Bittner
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 11 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5
17/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Závěrečný účet obce k 31.12.2020
Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
11
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

1

0

17/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 28. 6. 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
Na jednání se dostavil pan František Bittner v 19.05 hodin.
Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 17/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
12
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

17/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 17. 3. 2021 sešla 11x (na ZO 21.4.2021 byl
pouze jeden bod a nepředkládala se zpráva o činnosti rady),
- převážně se zabývala stavbou školy a dále řešením personálních otázek ve škole. K 31. 8.
2021 končí ve funkci ze zdravotních důvodů současná ředitelka Mgr. Lenka Kremlíková,
z tohoto důvodu byl vyhlášen konkurz na obsazení místa ředitele, kde byly doručeny
2 přihlášky, avšak obě byly z formálních důvodů vyřazeny a konkurz byl zrušen. Od 27. 5.
2021 do doby nástupu nového ředitele byla pověřena výkonem funkce ředitelky Mgr. Jana
Koudelková. Od 1. 7. 2021 nastoupí jako učitelka a zároveň je pověřena výkonem funkce
ředitelky Mgr. Veronika Černá, která se zúčastnila jednání zastupitelstva a krátce se
představila zastupitelům. Během posledních týdnů proběhlo několik schůzek s rodiči,
ohledně situace v základní škole.
- stavba školy je před dokončením, budova bude hotová cca do konce července (kolaudace je
naplánována na srpen, venkovní učebna a terénní úpravy do konce srpna a hřiště v průběhu
měsíce září. Na stavbu školy byla přidělena dotace z ministerstva financí ve výši 20 mil. Kč
a 10 mil. Kč od Středočeského kraje, na stavbu tělocvičny dotace ve výši 17,84 mil. Kč z
ministerstva financí. Další dotace na stavbu hřiště a pořízení vnitřního vybavení nebyly
schváleny.
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- byla dokončena akce Udržovací práce a odbahnění rybníku Nebesák, na kterou byla
přidělena dotace z ministerstva zemědělství ve výši 1.151.000,- Kč,
- probíhají jednání k územnímu plánu obce a vypořádávání připomínek,
- pokračují jednání k SOKP,
- starosta informoval o situaci kolem zjednosměrnění silnice Vinoř – Horní Počernice,
- dále se starosta obce a velitel obecní policie zúčastnili zasedání zastupitelstva obce Jenštejn,
ohledně dalšího fungování obecní policie v jejich obci, Bylo domluveno, že starosta obce
Jenštejn specifikuje konkrétní požadavky na činnost obecní policie na území Jenštejna a po
cca půl roce budou vyhodnoceny výsledky.
Z jednání odešel Ing. Tomáš Němec ve 20.00 hodin.

Rozprava:
- pan Hamera – informoval, že část nových požadavků, od starosty obce Jenštejn již obdržel,
- Ing. Růžička – informoval, že se zúčastnil jednání u náměstka hejtmanky, ohledně silniční
dopravy,
- Ing. Hošek, pan Matoušek, Ing. Němec – se zapojili do diskuze ohledně fungování obecní
policie a jednání k silničnímu okruhu.
Usnesení č. 17/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

17/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 15. března 2021 do 27. června 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, 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
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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 79x vyjely na tísňový
signál PCO systému z toho 60 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 331 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 bylo provedeno oznámení přestupce na Městský úřad
Brandýs nad Labem.

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:
- Ing. S. Němec – měl připomínku, že obecní policie by měla býti více vidět a také provádět
měření rychlosti.
Usnesení č. 17/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

17/4

0

Zdržel se :

0

Závěrečný účet obce k 31.12.2020
- předkladatel Ing. Jiří Hošek, zastupitel a předseda finančního výboru

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020 byl zpracován účetní společností
Pagina. Finanční výbor překontroloval všechny hlavní dokumenty týkající se hospodaření obce
za rok 2020 včetně materiálu „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2020“ v době od 18.5. do
25.5.2021, konečné závěry přijal na jednání FV konaném dne 25.5.2021.
Předmětem přezkoumání byly podle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozprava: bez připomínek.
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Usnesení č. 17/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Materiál „Závěrečný účet obce Radonice za rok 2020“.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

17/5

0

Zdržel se :

0

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Přezkoumání
hospodaření provedl auditor Ing. Jaroslav Trávníček, osvědčení č. 0137 a Ing. Jiří Giogas,
osvědčení číslo 1402, Čechova 1051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
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 2020 a závěrečné přezkoumání dne 28. 4. 2021.
Celkový závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření územního celku Obce Radonice za rok 2020 nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 17/5 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Bere na vědomí :

1.1. Dopis auditora pro zastupitelstvo obce Radonice.
1.2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2020.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :
5

0

17/6

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

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 14/7 ze dne 14. 12. 2020
vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2021. Celkem se do
Motivačního programu přihlásil jedna žadatelka – Lenka Šošková, Prchalova 53.
Žádost byla podána po termínu pro podání žádostí. Byla řádně vyplněna v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatelka je opravdu vlastníkem uvedené nemovitosti
a finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis ze dne 31. 5. 2021) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do
Motivačního programu.
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 žadatelky
provedeném stavební komisí dne 31. 5. 2021, kdy stavební komise posoudila stav budovy před
zahájením opravy a po ukončení opravy, navrhla proplatit žadatelce příspěvek v plné výši. Na
základě posouzení a návrhu stavební komise doporučil finanční výbor vyplatit příspěvek
v navržené výši 20.000,- Kč.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 17/6 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Bere na vědomí :

1.1. Zápis z jednání stavební komise ze dne 31. 5. 2021 jehož součástí je schválení
zařazení uvedené žadatelky do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce.
1.2. Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení uvedené žadatelky do Motivačního
programu ze dne 25. 5. 2021 Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení uvedené
žadatelky do Motivačního programu ze dne 25. 5. 2021.
2.

Schvaluje :

2.1. Zařazení do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce – na zlepšení stavu
vnějšího pláště objektu:
Lenku Šoškovou, Prchalova 53
2.2. Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2021 ke zlepšení vzhledu obce – na
zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatelku:
Lenku Šoškovou, Prchalova 53
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

6

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- Ing. S. Němec – navrhl v souvislosti s předáním funkce ředitelky ZŠ provést ve spolupráci
s auditorem přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, včetně
fyzické inventury majetku. Termín do 15. 8. 2021.
Usnesení č. 17/7 Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů:
Zastupitelstvo obce :
1.

Ukládá :

Finančnímu výboru
1.1. Provést ve spolupráci s auditorem přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Radonice, včetně fyzické inventury majetku.
Termín do : 15. 8. 2021.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.33 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Miroslav Moudrý

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

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