Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce
konaného 27. 12. 2021 v Obecním domě v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
:
8 členů
Omluveni
:
Oldřiška Mrázová, Michal Vrba
Neomluveni :
Radek Baťcha, Jan Stypola, Miroslav Moudrý, Ing. Jiří Hošek,
Michal Matoušek
Předsedající :
Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta
Ověřovatelé :
Jaromír Forman, Václav Myslivec
Zapisovatel :
Věra Bábíčková
Hosté
:
Aleš Flídr
Starosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 8 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
8
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
20/1

Změna strážníka pověřeného vedením obecní policie

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Rozprava: bez připomínek.
Hlasování pro pořad jednání:
Pro :
8
Proti :
0
Pořad jednání byl schválen.

20/1

Zdržel se :

0

Změna strážníka pověřeného vedením obecní policie
- předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce

Strážník Michael Hamera byl pověřen výkonem funkce velitele Obecní policie dne
17. 3. 2016. Po vyhodnocení jeho činnosti a vzájemné dohodě s ním dospěla Rada obce
k závěru, že pro činnost Obecní policie bude přínosné provést v jejím vedení navrhovanou
změnu.
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Nový velitelem obecní policie navrhuji jmenovat strážníka Aleše Flídra. Jako
strážník pracuje v OP Radonice od 1. 12. 2015, má dlouholetou praxi u PČR a splňuje veškeré
podmínky pro výkon této funkce. Návrh na jmenování s ním byl projednán a souhlasí s ním.
Navrhuji proto schválit návrh usnesení.

Rozprava: bez připomínek.
Usnesení č. 20/1 :
Zastupitelstvo obce
1.

Ruší:

1.1.

pověření strážníka obecní policie Radonice Michaela Hamery plněním některých
úkolů při řízení obecní policie ze dne 17. 3. 2016, a to ke dni 31. 12. 2021.

2.

Pověřuje:

2.1.

ve smyslu ustanovení zákona č.553/1991 Sb, §3, odst.2 strážníka Aleše Flídra
plněním následujících úkolů při řízení obecní policie Radonice, a to počínaje
dnem 1. 1. 2022 :
- vedením veškerých legislativních a formálních náležitostí spojených s činností
obecní policie Radonice,
- organizací náboru strážníků,
- organizací výkonu služby obecní policie včetně určování směn strážníků.

Hlasování :
Pro :
8
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :

0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- bez připomínek.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.05 hodin.
Podpisy ověřovatelů:
Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

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