Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce
konaného 22. 9. 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
11 členů
Omluveni
:
Pavla Formanová, Ing. et Ing. Tomáš Němec, Ing. Zdeněk Růžička
Neomluveni :
Radek Baťcha
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Michal Matoušek
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:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočtové opatření č.2/2021
Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 205/97
Užívání budovy 2. stupně ZŠ a tělocvičny

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Jiří Hošek – navrhl na základě doporučení finančního výboru doplnění pořadu
jednání o bod 18/7 Zpráva o kontrole hospodaření a inventarizace majetku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Radonice.
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Pořad jednání:
18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6
18/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Rozpočtové opatření č.2/2021
Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 205/97
Užívání budovy 2. stupně ZŠ a tělocvičny
Zpráva o kontrole hospodaření a inventarizace majetku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Radonice

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

18/1

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 20. 9. 2021 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení:
Přítomní za kontrolní výbor:
p. M. Moudrý
p. M. Matoušek
p. P. Formanová – omluvena
Přítomni za OÚ Radonice :
p. V. Bábíčková
Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

18/2

0

Zdržel se :

0

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

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 30. 6. 2021 sešla 12x,
- převážně se zabývala stavbou školy, která je již dokončená a zkolaudovaná a proběhlo její
slavnostní otevření. Chybí ještě dodat část vnitřního vybavení, hřiště je před dokončením,
venkovní učebna zatím hotová není. Dokončují se úpravy zahrady. Odbor životního
prostředí vyměřil odvod za vynětí ze ZPF 1.600.000,- Kč, ze strany obce bylo podáno
odvolání. Je třeba vyjádřit velké poděkování stavebnímu technikovi Ing. Petru Chmelovi
za jeho práci při stavbě školy.
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- bude se muset řešit větší oprava budovy obecního domu, je zde poškozená izolace a do
budovy zatéká,
- rada řešila prodej dalšího pozemku v ulici Krátká,
- byla uzavřena nájemní smlouva na pozemek p. č. 256/1 s paní Julií Juríkovou,
- rada řešila vzrůstající ceny energií a na základě nabídek vybrala nového dodavatele
společnost Pražská plynárenská a.s.,
- obec prohrála soudní spor se společností GREEN PROJECT, která prováděla stavbu RPA
a museli jsme zaplatit částku cca 3,5 mil. Kč,
- kulturní akce – konala se 2 divadelní představení v RPA, proběhlo již zmíněné slavnostní
otevření nové budovy základní školy a posvícení; v letošním roce jsme zatím nepořádali
výlet pro seniory, a bylo by třeba vydat Radonické listy,
- rada dále řešila přípravu nového územního plánu, proběhlo několik jednání na ŘSD
ohledně stavby silničního okruhu, rada dále řešila opakované stanovisko pana Touška
k novému územnímu plánu.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

18/3

0

Zdržel se :

0

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

V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 27. června 2021 do 19. září 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 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 88x vyjely na
tísňový signál PCO systému z toho 65 x provedly kontrolu předmětného objektu
a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu o jejím výsledku. V ostatních
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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 168 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 4 x provedeno
oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.
Mimo pravidelný dohled nad ukládání velkoobjemového odpadu do přistavených
kontejnerů v Radonicích v Jenštejně, hlídky přijaly 15 telefonických oznámení od občanů,
jenž obratem na místě vyřešili domluvou, napomenutím nebo urovnáním sporné situace od
sepsaní poslední zprávy mimo činnosti nepodléhající zadokumentovaní a dále provedly další
zákroky a opatření (uvedené v příloze č. 1).
Rozprava:
- Ing. Stanislav Němec – dotázal se velitele obecní policie na plnění úkolů zadaných radou
obce dne 21. 7. 2021,
- pan Michael Hamera – doložil plnění úkolů,
- Ing. Stanislav Němec – konstatoval, že úkol rozdistribuovat po obci kontaktní údaje na
obecní policii nebyl splněn; úkol umisťovat za stěrače vozidel a do schránek domů
kontrolní lístky – úkol byl splněn, někteří zastupitelé potvrdili, že lístky obdrželi;
komunikace s obcí Jenštejn – velitel sdělil, že komunikace probíhá každodenně; starosta
obce konstatoval, že někteří občané si stále stěžují, že s nimi strážníci málo komunikují
a dále dodal, že strážníci si málo všímají dění v obci,
- pan Miroslav Moudrý – informoval, že v ulici Ligasova zakrývá keř dopravní značku,
- Ing. Stanislav Němec – toto je úkol spíše pro údržbu obce,
- pan Jaromír Forman – připomněl problémy s parkováním aut u fotbalového hřiště,
- Ing. Stanislav Němec – pro návštěvníky fotbalového hřiště je vybudováno parkoviště a je
třeba nastavit režim parkování a ten důsledně dodržovat,
- pan Miroslav Moudrý – opětovně upozornil na parkování vozidel na chodníku v ulici
Ligasova,
- pan Petr Janík – vznesl dotaz, zda by bylo možné provádět dohled strážníků i u přechodu
v ulici Ligasova,
- pan Michael Hamera – upřesnil, že strážníci se pravidelně střídají v kontrole u 3 přechodů
(v ulici Ligasova, u MŠ a OÚ a u ZŠ),
- Ing. Stanislav Němec – dotázal se, zda je dodržováno, že strážníci mají omezit dobu
pobytu na služebně na nezbytně nutnou dobu,
- pan Michael Hamera – odpověděl, že strážníci se na služebně zdržují jen nezbytně nutnou
dobu.
Usnesení č. 18/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

Bere na vědomí:

1.1. Zprávu o činnosti Obecní policie.
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2.

Ukládá:
Obecní policii Radonice

2.1. Zintenzivnit dozor nad parkováním automobilů při konání sportovních akcí na
fotbalovém hřišti v ulici Zápská.
3.

Vyjadřuje:

3.1. Hrubou nespokojenost s nedůsledností Obecní policie Radonice při vymáhání
dodržování pravidel silničního provozu, zejména nesprávného parkování.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

18/4

0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření č.2/2021
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Rozpočtové opatření reaguje jednak na skutečný vývoj rozpočtu od počátku roku, a
to na straně příjmů i na straně výdajů.
Na výdajové straně dosavadní vývoj daňových příjmů umožňuje navýšit rozpočet
vlivem vyšších příjmů z vybrané DPH a daně z příjmu právnických osob, celkové daňové
příjmy se tedy zvyšují na 21.605 tis. Kč.
Další položky na příjmové straně odrážejí jednak čerpání krajské dotace na stavbu
venkovní učebny u základní školy ve výši 1.000 ti. Kč, naopak její neobdržení na nákup
svítidel veřejného osvětlení a konečně nejpodstatnější částkou upravovaných příjmů je
skutečná kupní cena za prodané stavební pozemky, která je 25.327 tis. Kč vč. DPH (20.932
tis. Kč bez DPH).
Celkem se tedy příjmy rozpočtu zvyšují o 13.880 tis. Kč.
Naproti tomu na straně výdajů dochází ke zvýšení u § 3113 „Základní školy“, a to na
částku 45.900 v důsledku víceprací při stavbě budovy pro druhý stupeň ZŠ s tělocvičnou
a venkovního sportovního hřiště. Všechny vícepráce byly řádně odůvodněny a vedly k vyšší
kvalitě celého díla.
Další podstatné zvýšení výdajů představuje § 3639 „Komunální služby a územní
rozvoj“, kde je zvýšení způsobeno dvěma zásadními faktory. Za prvé je to úhrada částky
3.478 tis. Kč společnosti Green Project s.r.o. na základě rozsudku soudu za faktury vystavené
při stavbě Rodinného parku Amerika, druhou významnou položkou je pak vyšší odvod DPH
za prodané pozemky v důsledku vyšších realizovaných prodejních cen.
Drobnějšími změnami jsou pak navýšení o 200 tis. Kč v § 3722 „Sběr a svoz
komunálních odpadů“ a o 285 tis. v § 6171 „Činnost místní správy“. Obě tyto položky
zabezpečí hladký chod obce do konce roku i v prostředí vyšších cen prakticky všech vstupů.
Celkově se tedy výdaje zvyšují o 11.609 tis. Kč.
Protože všechny změny jsou odůvodněné a potřebné, navrhuji rozpočtové opatření
schválit.
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Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/4 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se ve schváleném rozpočtu obce mění:
a) Rozpočtové příjmy:
1) § 0000 „Daňové příjmy“ na částku 25.327 tis. Kč,
2) § 0000 „Dotace na stavbu školy a venkovní učebny“ na částku 13.250 tis. Kč,
3) § 0000 „Dotace na lampy veřejného osvětlení“ na částku 0 Kč,
4) § 0000 „Kapitálové příjmy – prodej pozemků“ na částku 25.327 tis. Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) § 3113 „Základní školy“ na částku 45.900 tis. Kč,
2) § 3722 „Sběr a svoz komunálních odpadů“ na částku 2.000 tis. Kč,
3) § 3639 „Komunální služby a územní rozvoj“ na částku 11.500 tis. Kč,
4) § 6171 „Činnost místní správy“ na částku 5.800 tis. Kč.
Výsledkem rozpočtu je rozpočtový schodek ve výši 10.968 tis. Kč krytý z vlastních zdrojů.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.
18/5

0

Zdržel se :

0

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 205/97
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku 205/97 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 u pozemku 205/97 splnila v měsíci
srpnu 2021, přičemž dražbou bylo dosaženo celkové prodejní ceny 9.290.000,- Kč včetně
DPH, což je 11.301 Kč/m2. Cena bez DPH je tedy 7.677.685 Kč, takže obec za pozemek utrží
o 2.286 tis. Kč bez DPH více, než byla stanovená minimální cena.
Doporučuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo a kupní smlouvu schválit.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/5 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje :

1.1. Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 205/97 v k.ú. Radonice u Prahy o výměře
822 m2 kupujícím Jakubovi Růžičkovi, bytem U Mlýnského Kanálu 699/18, 186 00
Praha 8 a Veronice Majerové, bytem Lomená 374/8, 289 23 Milovice, za kupní cenu
9.290.000,- Kč včetně DPH, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1.
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1.2. Rezervační smlouvu pro zajištění prodeje pozemku p. č. 205/97 v k.ú. Radonice
u Prahy, a to ve znění uvedeném v příloze č. 2.
2. Pověřuje :
Starostu obce
2.1. Podpisem smlouvy na prodej pozemku p. č. 205/97 v k.ú. Radonice u Prahy.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

18/6

0

Zdržel se :

0

Užívání budovy 2. stupně ZŠ a tělocvičny
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Navrhované usnesení nastavuje provozní a účetní režim pro hospodaření s
nemovitým majetkem pořízeným v rámci stavby budov pro druhý stupeň ZŠ. Jedná se o již
fungující systém, který je pro provoz dlouhodobě používán, tzn., že budova je ve vlastnictví
obce, zatímco inventář je převeden do majetku školy jako příspěvkové organizace. Z tohoto
formálního uspořádání pak vyplývá i způsob financování provozu a údržby budovy školy, jak
je formulován v návrhu usnesení.
Ke dnešnímu dni je zkolaudována budova druhého stupně ZŠ a tělocvična a lze je
tedy svěřit do užívání škole. V dalším kroku, tj. pravděpodobně na příštím jednání
zastupitelstva, bude škole poskytnuto do užívání sportovní hřiště a venkovní učebna, které
dosud nebyly zkolaudovány a zároveň bude do příspěvkové organizace vloženo vnitřní
vybavení, jehož dodávka zatím nebyla dodavatelem zcela dokončena.
Protože se jedná o doplnění funkčního a vyzkoušeného modelu, doporučuji usnesení
přijmout tak, jak je navrženo.
Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 18/6 :
Zastupitelstvo obce :
1. Poskytuje:
příspěvkové organizaci Obce Radonice Základní škola a mateřská škola Radonice
p.o.
1.1. k dlouhodobému bezplatnému užívání budovu pro druhý stupeň základní školy
a tělocvičnu na pozemku p.č. 188/1 v k.ú. Radonice u Prahy, a to na dobu neurčitou
počínaje dne 23. 9. 2021.
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2. Ukládá:
Základní škole a mateřské škole Radonice p.o.
2.1. povinnost svěřený majetek užívat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi
platnými právními předpisy zejména z oblasti požární ochrany, BOZP a hygieny.
Náklady na běžný provoz a údržbu objektu včetně zahrady jdou k tíži ZŠ a MŠ
Radonice, náklady na vytápění, elektrickou energii a vodné a stočné a stavební
opravy hradí Obec Radonice.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Z jednání odešel ve 20.00 hodin František Bittner.

18/7

Zpráva o kontrole hospodaření a inventarizace majetku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Radonice
- předkladatel Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru

Add 1. Na základě usnesení č. 17/7 zastupitelstva obce – „Provést ve spolupráci s auditorem
přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice (dále jen „škola“),
včetně fyzické inventury majetku“ byla v době od 1. 7. do 30. 7. 2021 provedena kontrola této
organizace členy finančního a kontrolního výboru. Kontroly se účastnili:
- Ing. Jiří Hošek - předseda finančního výboru
- Ing. et Ing. Tomáš Němec - člen finančního výboru
- Ing. Michal Vrba - člen finančního výboru
- Michal Matoušek – člen kontrolního výboru
Za kontrolovaný subjekt se kontroly účastnili:
- Mgr. Lenka Kremlíková – ředitelka školy
- Věra Kazárová – asistentka ředitelky
Kontrolní úkony finančního výboru byly zaměřeny na prověření evidence majetku v celém
procesu od nákupu, přes evidenci až po vyřazení.
V rámci kontroly byla provedena kontrola dokladové části. Dne 27. 7. 2021 byly
zkontrolovány všechny inventární položky s hodnotou nad 30.000,- Kč. Bez zjištěných
nedostatků. Dále byly zkontrolovány namátkově položky s nižší hodnotou v několika
místnostech. Bez zjištěných nedostatků.
Na jednání se vrátil ve 20.02 hodin František Bittner.
Byly zkontrolovány všechny doklady, kterými byl vyřazen majetek v celkové výši 125.608,Kč. Jednalo se o 12 položek, převážně elektronických zařízení (tablety, televize apod.).
Majetek je vyřazován na základě návrhu odborného pracovníka a schvalován ředitelkou
školy. Bez zjištěných nedostatků.
Celkový závěr kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v procesu nákupu, evidenci
a vyřazování majetku. Finanční výbor pouze doporučil vedení školy vzhledem k nárůstu
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počtu zaměstnanců a vybavenosti školy, aby proces nákupu, evidence a vyřazování majetku
řešili vydáním směrnice ředitele školy.
Add 2. Kontrola byla prováděna současně s auditem firmy Pagina, který byl zaměřen na
ověření Výkazu zisků a ztráty, Rozvahy a Přílohy k datu 30. 6. 2021.
Z tohoto auditu je samostatná zpráva. Zpráva neobsahuje žádné zjištěné nedostatky.
V průvodním dopise je ale upozorněno na nesoulad vykázaného FKSP s běžným účtem
FKSP.
Finanční výbor si na základě tohoto upozornění dožádal informace k této problematice od
ředitelky školy. Bylo zjištěno, že rozdíl na rozvahové položce fondu kulturních a sociálních
potřeb (účet 412) a běžným bankovním účtem FKSP vznikl rozdílnou dobou zaúčtování na
účet FKSP (412) a skutečným pohybem finančních prostředků (platba nebo příjem), kdy se
tento pohyb promítne na bankovním výpisu běžného účtu FKSP až později.
Rozprava:
- Ing. Michal Vrba – jak již bylo zmíněno ve zprávě, vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců
by bylo vhodné vydat směrnici ředitele školy k nákupu, evidenci a vyřazování majetku,
- pan Michal Matoušek – souhlasil s vydáním směrnice.
Usnesení č. 18/7 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje:

1.1. materiál „Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Radonice“.
2.

Bere na vědomí:

2.1. zprávu nezávislého auditora z ověření pro zvláštní účely – ověření Výkazu zisků
a ztráty, Rozvahy a Přílohy k datu 30. 6. 2021.
Hlasování :
Pro :
11
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- Ing. Michal Vrba – u přechodu v ulici Ligasova je strom, který překáží ve výhledu; dále
sběr nebezpečného odpadu se koná 2x do roka, zda by nebylo možné zvážit kam odpad
ukládat mimo tyto termíny,
- pan Miroslav Moudrý – zda by nebylo možné vybudovat přechod u lokality V zahrádkách,
- Ing. Stanislav Němec – ohledně přechodu v této lokalitě již proběhlo několik jednání
s výsledkem, že v tomto místě přechod není možné umístit; dále informoval o proběhlém
jednání s PVK ohledně lokality V zahrádkách, kterou nemá PVK v evidenci a která není
v majetku obce a zároveň bylo zjištěno, že PVK nemá v evidenci ani ulici Krátká, kterou
obec řádně předala.
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Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Podpisy ověřovatelů:

Jaromír Forman

…………………………………

Michal Matoušek

…………………………………

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

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

10

příloha č. 1 k bodu 18/1

11

příloha č. 1 k bodu 18/3

12

13

14

15

16

17

příloha č. 1 k bodu 18/4

18

příloha č. 2 k bodu 18/4

19

příloha č. 3 k bodu 18/4

20

21

22

příloha č. 4 k bodu 18/4

23

24

25

26

27

příloha č. 1 k bodu 18/5

28

29

30

31

32

33

příloha č. 2 k bodu 18/5

34

35

36

příloha č. 1 k bodu 18/7

37

38

příloha č. 2 k bodu 18/7

39

příloha č. 3 k bodu 18/7

40

41

42

43

