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Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 7. 12. 2021 v Obecním domě v Radonicích   

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  :  11 členů   

Omluveni  :  Oldřiška Mrázová, Václav Myslivec, Petr Janík    

Neomluveni :  Radek Baťcha   

Předsedající :   Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta 

Ověřovatelé :   Miroslav Moudrý, Jaromír Forman           

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: 

19/1     Zpráva kontrolního výboru 

19/2    Zpráva o činnosti Rady    

19/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

19/4    Zpráva finančního výboru  

19/5    Rozpočtové opatření č.3/2021  

19/6     Rozpočet obce na rok 2022 

19/7     Obecně závazná vyhláška o systému sběru odpadů 

19/8     Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady 

19/9     Motivační program ke zlepšení vzhledu obce      

19/10  Užívání venkovní učebny a sportovního hřiště a vklad inventáře do příspěvkové 

   organizace ZŠ a MŠ Radonice 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

  

Hlasování pro pořad jednání: 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  
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19/1     Zpráva kontrolního výboru 

   - předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru  

 

 

Dne 6. 12. 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. 19/1 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/2     Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 22. 9. 2021 sešla 11x, 

- převážně se zabývala dokončováním staveb u základní školy – venkovní učebna a hřiště 

 jsou dokončeny a zkolaudovány, zbývá ještě dodat část vnitřního vybavení základní školy, 

 termín dodání byl 10. 8. 2021, společnosti Alex kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno běží 

 penále 5.000,- Kč za každý den prodlení, na tuto skutečnost byli několikrát upozorněni. 

 Penále činí cca 500.000,- Kč. Společnost ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. požádala 

 o prominutí penále, což rada  obce neschválila. 

-  některé okolní obce projevily zájem o pronájem prostor v základní škole, jednají přímo 

 s paní ředitelkou, obec není proti, 

- proběhly připomínky k územnímu plánu, v současné době se zpracovávají, připravuje se 

 jednání se zpracovateli k vypořádání připomínek, předtím ještě proběhne jednání na 

 ministerstvu dopravy, 

- rekonstrukce domu č.p. 8 v ulici Na Skále – proběhlo jednání s majitelem, který má 

 v úmyslu zde postavit dům nový, 

-  dále proběhlo jednání s Ing. Honců ohledně směny části pozemků okolo statků, 

- v obecním domě se uvolnil jeden z bytů v majetku obce, tento byt bude ponechán jako 

 služební pro potřeby základní školy,  

- proběhla příprava rozpočtu – dnes jako samostatný bod jednání, 

- rada se zabývala situací v obecní policii, starosta informoval, že po domluvě v radě a dále 

 i s velitelem obecní policie panem Hamerou (který toto akceptoval) bude od 1. 1. 2022 
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 změna ve vedení obecní policie a pověřeným strážníkem pro výkon funkce velitele bude 

 pan Aleš Flídr, pan Hamera zůstane jako strážník. Starosta vyslovil panu Hamerovi za radu 

 obce i zastupitelstvo obce poděkování za jeho dosavadní práci ve funkci velitele obecní 

 policie. 

- kulturní záležitosti: 

 - bylo připraveno a dvakrát zrušeno vítání občánků, 

 - zrušeno bylo i rozsvícení vánočního stromku, 

 - proběhl velmi úspěšně výlet pro seniory, 

 - připravuje se program kulturního centra – zatím na letní měsíce, 

 - připravuje se tradiční vánoční zpívání v RPA – v neděli 19. 12. 2021 od 17.00 hodin, 

 - jako každoročně je objednáno sněžné dělo,  

 - v těchto dnech se spouští nová služba informování občanů – mobilní rozhlas.  

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

    

Usnesení č. 19/2 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/3     Zpráva o činnosti Obecní policie 

   - předkladatel Michael Hamera, velitel obecní policie   

   
 

   V průběhu doby od sepsání poslední zprávy, tj. od 19. září 2021 do 2. prosince 2021 

vykonávala Obecní policie Radonice nepřetržitou službu formou zpravidla jednočlenných výjimečně 

dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv 

s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka, v rozsahu 5 hodin v denním a 3 hodiny v nočním režimu. 

Současně i jednočlenné hlídky detašovaných pracovišť Nehvizdy, Mochov a Zápy přispívaly ve 

svěřených obcích k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížely na dodržování pravidel 

občanského soužití, dohlížely na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílely se 

na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílely se na dodržování 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílely se 

na prevenci kriminality v obci a prováděly 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 49 x vyjely na tísňový 

signál PCO systému z toho 36 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně 
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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 uloženo 333 blokových pokut za přestupky v dopravě 

(Radonice 10, Nehvizdy 189, Mochov - Zápy 134) – 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.  

   Mimo pravidelný dohled nad ukládáním velkoobjemového odpadu do přistavených 

kontejnerů v Jenštejně, hlídky provedly od sepsaní poslední zprávy mimo činnosti nepodléhající 

zadokumentovaní další zákroky a opatření, uvedené v příloze č. 1. 

 

Rozprava:      

- Ing. Stanislav Němec – ještě jednou zmínil, že se rada několikrát zabývala činností obecní 

policie a znovu poděkoval panu Hamerovi, za jeho několikaletou práci velitele obecní 

policie. 

 

 

Usnesení č. 19/3 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/4    Zpráva finančního výboru  

   - předkladatel Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru  

 

 

   Na základě podnětu rady obce byla provedena kontrola Obecní policie Radonice 

zaměřená na evidenci pokutových bloků a finančních prostředků z těchto pokut. Kontrola 

byla provedena od 22. 11. do 28. 11. 2021 členy finančního výboru.  

Kontroly se účastnili: 

- Ing. Jiří Hošek  - předseda finančního výboru 

- Ing. Tomáš Němec - člen finančního výboru 

- Ing. Michal Vrba - člen finančního výboru 

 

Za kontrolovaný subjekt se kontroly účastnil: 

- Michael Hamera – velitel OP 

 

   Kontrolou byl zmapován celý proces od pořízení pokutových bloků, přes evidenci, 

manipulaci a archivaci pokutových bloků. Dále byl zmapován proces při nakládání 

s finančními prostředky z těchto pokut od přijetí strážníkem po vložení finančních prostředků 

do pokladny obce.  
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   Celá zpráva o kontrole je v příloze č. 1. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/4 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu finančního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/5     Rozpočtové opatření č. 3/2021  

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

   Rozpočtové opatření reflektuje skutečný vývoj rozpočtu na straně příjmů i výdajů od 

počátku roku, a to jak negativním, tak i pozitivním směrem. 

 

Z jednání v 19.37 hodin odešel Ing. Tomáš Němec.  

 

   První úprava rozpočtu na příjmové straně se týká par. 0000, položky „Dotace na 

stavbu školy + venkovní učebny“, kde se snižuje původní částka 13.250 tis. Kč na sumu 

12.253 Kč. Tato změna zobrazuje tu skutečnost, že venkovní učebna není dosud dokončena, 

takže dotaci ve výši 1.060 tis. ze Středočeského kraje budeme moci čerpat až v příštím roce. 

Jedná se tedy v podstatě pouze o přesun této částky do rozpočtu roku 2022. 

   Další změna, tentokrát již na výdajové straně, se týká je navýšení §2221 „Provoz 

veřejné silniční dopravy“ ze sumy 550 tis. Kč na částku 750 tis. Kč. Jedná se o vyšší platby za 

dopravní obslužnost (autobusy), způsobené navýšením sazeb. 

 

Na jednání se v 19.39 hodin vrátil Ing. Tomáš Němec. 

  

   Další upravovanou položkou je § 3113 „Základní školy“, kde se dosud platná částka 

45.900 tis. Kč navyšuje o 1 mil. Kč na částku 46.900 tis. Kč.  Navýšení pokrývá zejména 

poslední platby spojené s dokončením stavby budovy pro druhý stupeň ZŠ a tělocvičny. Jedná 

se především o platbu za interiérovou výzdobu školy v částce cca 500 tis., kterou hradila ZŠ 

ze svých prostředků, takže se o příslušnou sumu navýší příspěvek obce jako zřizovatele v její 

prospěch, a platbu za administraci dotací na stavbu školy ve výši cca 700 tis.     

   V dalších dvou paragrafech navrhované rozpočtové opatření naopak výdaje snižuje, 

a to u § 3319 „Ostatní záležitosti kultury“ ze 600 tis. Kč na 250 tis. Kč. Zde je primárním 

důvodem omezená kulturní činnost v důsledku epidemické situace. Posledním upravovaným 

paragrafem je § 3631 „Veřejné osvětlení“, kde se původně rozpočtovaná částka 1.050 tis. Kč 

snižuje na sumu 500 tis. Původně totiž rozpočet počítal s instalací nových lamp veřejného 

osvětlení, ke kterému však z důvodu neobdržení dotace nedošlo.   
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   Naproti tomu na straně výdajů dochází ke zvýšení u § 3113 „Základní školy“, a to na 

částku 46.900 v důsledku víceprací při stavbě budovy pro druhý stupeň ZŠ s tělocvičnou  

   Celkově se tedy výdaje zvyšují o 300 tis. Kč a příjmy se snižují o 997 tis. 

   Protože všechny změny jsou odůvodněné a potřebné, navrhuji rozpočtové opatření 

schválit. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/5 : 

Zastupitelstvo obce : 

 

1.   Schvaluje: 

1.1.  rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se ve schváleném rozpočtu obce mění:   

a)  Rozpočtové příjmy:  

 1) v paragrafu 0000 položka „Dotace na stavbu školy + venkovní učebny“ na 

 částku 12.253 tis. Kč. 

   

b) Rozpočtové výdaje: 

 1) v paragrafu 2221 „Provoz veřejné silniční dopravy“ na částku 750 tis. Kč, 

 2) v paragrafu 3113 „Základní školy“ na částku 46.900 tis. Kč, 

 3) v paragrafu 3319 „Ostatní záležitosti kultury na částku 250 tis. Kč, 

 4) v paragrafu 3631 „Veřejné osvětlení“ na částku 500 tis. Kč. 

 

Výsledkem rozpočtu je rozpočtový schodek ve výši 12.265 tis. Kč krytý z vlastních zdrojů. 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

     

 

19/6     Rozpočet obce na rok 2022 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

   Rozpočet pro rok 2022 po dlouhých letech mnohamilionových investičních akcí řeší 

v podstatě „pouhý“ běžný provoz obce a údržbu jejího majetku. Prakticky veškerá potřebná 

infrastruktura a občanské vybavení jsou vybudovány a pro obec tedy nadchází poněkud 

klidnější období, kdy se může věnovat pečlivé správě svého majetku, jeho údržbě a některým 

drobnějším investicím zvyšujícím standard služeb a života v obci.     

      Rozpočet je tradičně sestaven podle zásady, že běžné výdaje mají být hrazeny 

z běžných příjmů a mimořádné či kapitálové zdroje pak mají být používány pouze 

k investicím, nikoliv k běžné spotřebě.    

   Vzhledem k tomu, že v roce 2022 nejsou žádné významnější investice plánovány, je 

letos z běžných příjmů financován prakticky celý rozpočet, a to včetně oněch drobných 
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investic, jako je dosadba zeleně v areálu základní školy či výměna kotlů ve fotbalových 

kabinách.  

      Celkové příjmy obce jsou plánovány ve výši 25.726 tis. Kč, přičemž běžné příjmy ve 

výši 24.666 tis. Kč jsou tvořeny příjmy daňovými v částce 22.245 tis. Kč a nedaňovými ve 

výši 2.421 tis. Kč. Jediným „neběžným“ příjmem je tak suma 1.060 Kč, což je dotace ze 

Středočeského kraje, kterou jsme plánovali použít v letošním roce na financování venkovní 

učebny v areálu ZŠ, ale vzhledem k posunu termínu dokončení této akce bude profinancována 

až v roce 2022. 

   Veškeré rozpočtované příjmy i výdaje obce vycházejí ze skutečnosti předchozích let, 

přičemž u příjmů se rozpočet drží spíše nižších hodnot, kdežto výdaje plánuje s určitou 

rezervou, aby byl zajištěn bezproblémový chod obce. 

      Celkovým výsledkem rozpočtu je tedy rozpočtový přebytek ve výši 1.551 tis. Kč. 

   Na konci roku 2022 by tak zůstatek na účtech obce měl činit cca 12 mil. Kč, detailní 

zpracování zdrojů rozpočtu i rozepsání výdajů do jednotlivých paragrafů a položek je 

uvedeno v přílohách, které tak návrh dostatečně vysvětlují. Běžný provoz obce s potřebnými 

zdroji i pro drobné investice pak postihuje i předložený rozpočtový výhled.  

      Pro celkový kontext je třeba připomenout, že obec má navíc díky předchozím 

investicím uloženy prostředky prakticky k okamžité dispozici v sedmi stavebních parcelách 

v ulici Krátká v hodnotě cca 50 mil Kč bez DPH. 

   Hospodaření obce je tedy naprosto stabilní a zajištěné jak pro běžný provoz, tak i pro 

případné další investice.  

      Doporučuji tedy rozpočet schválit tak, jak je navržen. 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/6 : 

Zastupitelstvo obce : 

  

1.   Schvaluje : 

1.1.   Rozpočet obce na rok 2022 ve znění uvedeném v příloze č. 1.  

 Rozpočet se schvaluje jako přebytkový s rozpočtovým přebytkem výši 1.551 tis. Kč.   

1.2.  Rozpočtový výhled na roky 2023-2025 ve znění uvedeném v příloze č. 2.  

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/7     Obecně závazná vyhláška o systému sběru odpadů 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  

 

 

  Odpadové hospodářství se stává čím dál větším problémem a mění se celosvětově 

situace v této oblasti. Život lidí produkuje stále více odpadů, ceny za likvidaci odpadů všeho 



8 

 

druhů narůstají a možnosti jejich likvidace podléhají stále přísnějším ekologickým zákonům. 

  Jako reakce na změny v této oblasti byl v ČR v minulém roce přijat zákona č. 

541/2020 Sb. o odpadech a na základě znění tohoto nového zákona musí všechny obce 

novelizovat své vyhlášky o odpadech, jak co se týká OZV o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství, tak i OZV o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství.  

  V návrhu této OZV nedochází k žádným zásadním změnám, je v ní pouze podle 

nově stanovené struktury popsán aktuální systém odpadového hospodářství obce. 

Samozřejmě od roku 2015, kdy byla schválena stávající OZV řešící obecní systém odpadů, 

některé prvky přibyly, např. sběr šatstva, elektroodpadu, jedlých olejů apod.  

   Myslím si, že současný systém sběru a likvidace odpadů v obci funguje a je 

zaběhnutý. Doporučuji OZV schválit, jak je předložena.  

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/7 : 

Zastupitelstvo obce : 

  

1.  Schvaluje: 

1.1.  Obecně závaznou vyhlášku obce Radonice č. 2/2022 o stanovení obecního systému 

 odpadového hospodářství.   

2.  Ukládá: 

Obecnímu úřadu 

2.1.  Vyvěsit OZV obce Radonice č. 2/2022 na stanovenou dobu na úřední desku. 

2.2.  Zaslat OZV obce Radonice č. 2/2022 ke kontrole na MV ČR.   

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/8     Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  

 

 

  Odpadové hospodářství se stává čím dál větším problémem a mění se celosvětově 

situace v této oblasti. Život lidí produkuje stále více odpadů, ceny za likvidaci odpadů všeho 

druhů narůstají a možnosti jejich likvidace podléhají stále přísnějším ekologickým zákonům. 

Jako reakce na změny v této oblasti byl v ČR v minulém roce přijat zákona č. 541/2020 Sb. 

o odpadech a na základě znění tohoto nového zákona musí všechny obce novelizovat své 

vyhlášky o odpadech, jak co se týká OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, tak i OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  
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  Vzhledem k tomu, že i naší obci neustále narůstají ceny za likvidace odpadů, je 

v návrhu nové OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

navýšena cena pro obyvatele ze stávajících 800,- na 1000,- Kč na osobu. I přes toto zvýšení 

bude obec na likvidaci odpadů vynakládat více peněž, než od občanů vybere. 

  V návrhu této OZV zároveň dochází ke změně v části „osvobození a úlevy“, kdy 

v tomto návrhu navrhujeme plně osvobodit od poplatku občany starší 80 let a občany 

s přiznanou invaliditou nejvyššího 3. stupně (to ve stávající OZV nebylo). 

   Vzhledem k tomu, že občanů nad 80 let je v obci kolem 20 a invalidů s přiznaným 

III. stupněm invalidity bude zřejmě obdobný počet, tak si tyto úlevy, podle názoru 

předkladatele můžeme dovolit a měli bychom je, v rámci pomoci obce pro seniory a 

zdravotně postižené občany, schválit. Doporučuji tedy schválit návrh OZV tak, jak je 

předložen. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/8 : 

Zastupitelstvo obce : 

  

1.  Schvaluje: 

1.1.  Obecně závaznou vyhlášku obce Radonice č. 1/2022 o místním poplatku za obecní 

 systém odpadového hospodářství.   

2.  Ukládá: 

Obecnímu úřadu 

2.1.  Vyvěsit OZV obce Radonice č. 1/2022 na stanovenou dobu na úřední desku. 

2.2.  Zaslat OZV obce Radonice č. 1/2022 ke kontrole na MV ČR.   

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/9     Motivační program ke zlepšení vzhledu obce 

   - předkladatel Ing. Jiří Hošek – předseda finančního výboru  

 

 

Motivační program pro rok 2021 

   Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 11/7 ze dne 15. 6. 2020 zařazení 

do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce:  

• Ing. Terezu Kováčikovou a Ing. Zbyňka Kováčika, Pavlova 118 

• Milenu Bláhovou a Janu Zámostnou, Na Plachotě 150 
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   Žadatelé byli zařazeni do motivačního programu v roce 2020. Vzhledem 

k epidemiologické situaci nebyli schopni dokončit fasádu do konce roku 2020, ani 

v zastupitelstvem prodlouženém termínu do konce března 2021. V tuto chvíli jsou již stavby 

dokončeny a žádost o vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se 

zásadami Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníci uvedených nemovitostí a 

finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány.  

   Na základě posouzení stavu budovy žadatelů provedeném stavební komisí dne 

1. 11. 2021, kdy stavební komise posoudila stav budovy před zahájením opravy a po ukončení 

opravy, navrhla proplatit žadatelům příspěvek v plné výši 20.000,- Kč. Na základě posouzení 

a návrhu stavební komise doporučil finanční výbor vyplatit příspěvek v navržené výši – tedy 

20.000,- Kč na každou žádost. 

 

Motivační program pro rok 2022 

   Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2022 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 dne 3. 1. 2008 

(příloha č. 2). 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/9 : 

Zastupitelstvo obce :  

1.   Schvaluje: 

1.1  Vyplacení příspěvku z Motivačního programu 2021 ke zlepšení vzhledu obce – na 

 zlepšení stavu vnějšího pláště objektu pro žadatele:  

 Ing. Tereza Kováčiková a Ing. Zbyněk Kováčik, Pavlova 118 ve výši 20.000,- Kč, 

 Milena Bláhová a Jana Zámostná, Na Plachotě 150 ve výši 20.000,- Kč. 

1.2  Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2022 a termíny 

 pro podání žádostí dle přílohy č. 1. 

 

2.   Ukládá: 

Starostovi obce 

2.1  Uzavřít se žadateli uvedenými v bodu 1.1. Smlouvy o poskytnutí dotace.  
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Obecnímu úřadu 

2.2  Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadatelům uvedeným v bodě 1.1. 

  Termín: do 31. 12. 2021 

2.3  Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2022 na úřední desce obce a na 

 webových stránkách obce.  

  Termín: do 13. 12. 2021 

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

19/10  Užívání venkovní učebny a sportovního hřiště a vklad inventáře do    

   příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

   Navrhované usnesení nastavuje provozní a účetní režim pro hospodaření s movitým 

i nemovitým majetkem nutným pro provoz základní školy po zprovoznění budovy pro druhý 

stupeň ZŠ a kolaudaci sportovního hřiště a venkovní učebny. Jedná se o stejný systém, jako je 

používán při provozu vlastní budovy ZŠ a vybavení pro první stupeň, tzn., že nemovitý 

majetek 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. 

   Protože se jedná o funkční a vyzkoušený model, doporučuji usnesení přijmout tak, 

jak je navrženo. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 19/10 : 

Zastupitelstvo obce : 

  

1.  Poskytuje: 

příspěvkové organizaci Obce Radonice Základní škola a mateřská škola Radonice 

p.o. na dobu neurčitou počínaje dnem 8. 12. 2021 k dlouhodobému bezplatnému 

užívání 

1.1.  venkovní učebnu a sportovní hřiště na pozemku p.č.188/126 v k.ú. Radonice u Prahy 

 vymezeném geometrickým plánem č.881-132/2021,  

1.2.  pozemky p.č. 188/1, 188/18, 188/126, 188/127 vymezené geometrickými plány 

 č.881-132/2021 a 882-132/2021. 

 

2.  Ukládá: 

Základní škole a mateřské škole Radonice p.o. 

2.1.  povinnost svěřené objekty a pozemky užívat s péčí řádného hospodáře a v souladu se 

 všemi platnými právními předpisy zejména z oblasti požární ochrany, BOZP 
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 a hygieny. Náklady na běžný provoz a údržbu objektů jdou k tíži ZŠ a MŠ Radonice 

 náklady na stavební opravy hradí Obec Radonice.   

 

3.  Vkládá: 

do příspěvkové organizace Obce Základní škola a mateřské škola Radonice p.o. 

3.1.  jako nepeněžitý příspěvek movité vybavení budovy základní školy a tělocvičny 

 uvedené v příloze č. 1 v celkové hodnotě 2 740 530,- Kč bez DPH.   

 

Hlasování : 

Pro :        11                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.57 hodin. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

 

Miroslav Moudrý              ………………………………… 

       

 

 

 

Jaromír Forman              ………………………………… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                 …………………………………… 

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                 Ing. Zdeněk Růžička 

              starosta obce                                                                 místostarosta obce 
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