Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce
konaného 31. 3. 2022 v Obecním domě v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
: 10 členů
Omluveni
: Ing. Stanislav Němec, MBA, Ing. Jiří Hošek, Jan Stypola, Oldřiška Mrázová
Neomluveni : Radek Baťcha
Předsedající : Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta
Ověřovatelé : Jaromír Forman, Václav Myslivec
Zapisovatel : Věra Bábíčková
Místostarosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 10 členů a je
usnášeníschopné.
Z jednání je pořízen zvukový záznam.
Hlasování pro zvolené ověřovatele :
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se :

0

Pořad jednání:
21/1
21/2
21/3
21/4
21/5
21/6
21/7

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Inventura majetku obce k 31.12.2021
Převod pozemku do majetku obce
Rozpočtové opatření č.1/2022

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů

Rozprava:
- Ing. Zdeněk Růžička – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 21/8 Stanovení počtu členů
Zastupitelstva obce pro volební období 2022 –2026.
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Pořad jednání:
21/1
21/2
21/3
21/4
21/5
21/6
21/7
21/8

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady
Zpráva o činnosti Obecní policie
Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
Inventura majetku obce k 31.12.2021
Převod pozemku do majetku obce
Rozpočtové opatření č.1/2022
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2022 –2026

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
Hlasování pro schválení pořadu jednání:
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se :
Pořad jednání byl schválen.

21/1

0

Zpráva kontrolního výboru
- předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru

Dne 28. 3. 2022 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. 21/1 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu kontrolního výboru.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/2

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti Rady
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 27. 12. 2021 sešla 10x,
- řešila běžné záležitosti chodu obce,
- na konci tohoto období převážně řešila pomoc ukrajinským uprchlíkům, kdy v budově
základní školy, v nově postavených prostorách pro 2. stupeň, bylo ze dvou tříd zřízeno
ubytování pro 9 dospělých a 11 dětí, jedná se převážně o matky s malými dětmi.
K dispozici jim je také kuchyňka na přípravu stravy, obědy jsou poskytovány ve školní
jídelně. Veškeré potraviny a další potřeby jim nakupuje základní škola, která je bude 1 x
2

-

-

-

-

měsíčně přeúčtovávat obci. Další osoby jsou ubytované v soukromém zařízení starosty
obce. Děti již dochází do mateřské i základní školy. Obcí byla zorganizována materiální
sbírka, která se setkala s velkým zájmem občanů.
místostarosta obce se zúčastnil jednání starostů na Městském úřadě v Brandýse nad
Labem, ze kterého mimo jiné vyplynulo vytipovat případné možné další objekty pro
ubytování uprchlíků, jako jsou třeba nevyužívané objekty kasáren, ubytoven apod.
Využívání tělocvičen je až jako poslední možnost.
dále probíhá konkurz na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice, nabídku podali dva
uchazeči, oba splnili požadované náležitosti. Osobní pohovory proběhnou 6. 4. 2022 od
9.00 hodin.
v těchto dnech probíhá v obci úprava dřevin – jedná se pouze o prořez a kácení stromů,
které byly na základě provedeného dendrologického posudku vyhodnoceny jako
nebezpečné, ohrožující zdraví a majetek osob,
další činnost rady obce je uvedena v zápisech, které jsou zveřejněny na webových
stránkách obce.

Rozprava:
- pan Matoušek – dotázal se, zda obec bude ještě ubytovávat další uprchlíky,
- Ing. Růžička – v současné době obec nemá žádné další volné prostory pro ubytování a jak
již bylo řečeno, v krajním případě by bylo možné poskytnout prostory tělocvičny s tím, že
by to narušilo chod obce, protože zde probíhá tělocvik a téměř každý den kroužky a další
zájmová činnost,
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, jak dlouho budou uprchlíci ubytováni ve škole a zda se o ně obec
postará,
- Ing. Tomáš Němec – informoval, že uprchlíci si již sami hledají práci, chodí na pohovory,
ale je to komplikované, vzhledem k neznalosti jazyka a péči o malé děti,
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda budou moci chodit do školky a do školy,
- Ing. Růžička – do školky a školy již chodí, ale jsou tu i problémy, protože ukrajinské děti
nemají požadovaná očkování.
Usnesení č. 21/2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti rady.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/3

0

Zdržel se :

0

Zpráva o činnosti Obecní policie
- předkladatel Aleš Flídr, velitel obecní policie

V průběhu uvedeného období došlo u Obecní policie Radonice k této činnosti:
Rok 2022 započal pro Obecní policii Radonice (dále jen OP), změnou ve vedení. Michal
Hamera podal výpověď s ukončením pracovního poměru k 28.2.2022 a na místo pověřeného
strážníka vedením OP byl ustanoven Aleš Flídr s výkonem od 1.1.2022. Spolu s přáním
k Novému roku byl započat nábor nového strážníka u okolních městských policií a oddělení
PČR, ale bez kladného výsledku. Jako zájemce o práci u OP se přihlásil Lukáš Vráblík
z Radonic a jelikož se nedalo předpokládat, že zájemců bude ještě víc, tak bylo výběrové
řízení dne 15.1.2022 ukončeno. Rada na svém zasedání souhlasila s přijetím Lukáše Vráblíka
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jako čekatelem s nástupem od 1.3.2022, a proto byly zahájeny administrativní kroky
související s přijetím (nástupní lékařská prohlídka, přihlášení do základního kurzu pro
strážníky u TRIVIS).
K Novému roku 2022 bylo všem občanům Radonic vloženo do domovních schránek
novoroční přání s uvedením kontaktních údajů. Přání úspěchů v dalším roce bylo i osobně
předáno starostům, se kterými je uzavřena veřejnoprávní smlouva a současně došlo
k vzájemnému představení.
Celá Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice je zveřejněna v příloze č. 1.
Rozprava:
- pan Matoušek – požádal o součinnost při zabezpečení Radonického běhu a dále poukázal
na nepořádek a různé přístřešky v lesíku Břízek, přestože se jedná o katastrální území obce
Jenštejn, chodí sem i občané Radonic,
- Ing. Vrba – navrhl provést kontroly této oblasti, hlavně o víkendu,
- Ing. Růžička – požádal velitele obecní policie o provedení kontroly,
- JUDr. Pokorný – upozornil na špatné parkování vozidel v obytné zóně v ulici Na
Proutkách, připojil se i pan Beneš,
- Ing. Růžička – požádal velitele obecní policie o prověření parkování v ulici Na Proutkách,
- Ing. Vrba – opakovaně upozornil na chybné dopravní značení v ulici Na svahu a Na Vartě,
- Ing. Růžička – přestože se jedná o soukromý pozemek bude prověřeno v součinnosti
s obecní policií.
Usnesení č. 21/3 :
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zprávu o činnosti Obecní policie.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/4

0

Zdržel se :

0

Motivační program ke zlepšení vzhledu obce
- předkladatel Ing. Michal Vrba, zastupitel a člen Finančního výboru

Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením číslo 19/9 ze dne 7. 12. 2021
vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce na rok 2022. Celkem se do
Motivačního programu přihlásil 1 žadatel.
1) Jiří Pohanka a Jana Staňková, Na Skále 10
Žádost o zařazení do motivačního programu byla řádně vyplněna a podána v souladu se
zásadami Motivačního programu, žadatelé jsou opravdu vlastníky uvedené nemovitosti
a finanční prostředky jsou v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavební
komisí (viz. zápis ze dne 21. 2. 2022) doporučuje Finanční výbor zařadit žadatele do
Motivačního programu.
Rozprava:

bez připomínek.
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Usnesení č. 21/4 :
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí
1.1. Zápis z jednání stavební komise ze dne 21. 2. 2022 jehož součástí je schválení
zařazení dále uvedených žadatelů do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu
obce.
1.2. Zápis z jednání Finančního výboru k zařazení dále uvedených žadatelů do
Motivačního programu ze dne 30. 3. 2022.
2.

Schvaluje

2.1. Zařazení žadatele
1. Jiří Pohanka a Jana Staňková, Na Skále 10,
do Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce - na zlepšení stavu vnějšího
pláště objektu.
Hlasování :
Pro :
9
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/5

0

Zdržel se :

1 (pan Matoušek z důvodu střetu zájmů)

Inventura majetku obce k 31.12.2021
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Inventarizace majetku obce Radonice se stavem k 31. 12. 2021 byla nařízena
příkazem starosty obce č. 3/2021 dle znění § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
v platném znění. Složení inventarizační komise – předseda: Jaromír Forman, členové: Jan
Stypola, Lenka Bittnerová a Věra Bábíčková. Ve dnech 24. 1. – 28. 2. 2022 byla provedena
fyzická kontrola majetku a porovnány účetní doklady. Dále byl zpracován návrh majetku
určeného k vyřazení z evidence. Jedná se o majetek, který je nefunkční, neopravitelný nebo
s prošlou životností. Rušení tohoto majetku je v kompetenci rady obce. Rušení majetku dle
seznamu v příloze bylo radou schváleno na jednání dne 7.3.2022, zápis z jednání rady obce
č.8.
Celkový závěr inventury: Bylo provedeno porovnání se stavem v účetní evidenci
a nebyly zjištěny žádné rozdíly, evidenční stavy souhlasí s účetní evidencí.
Rozprava:

bez připomínek.

Usnesení č. 21/5 :
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje:
1.1. Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Radonice
k 31.12.2021.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
0
Zdržel se : 0
Návrh usnesení byl přijat.
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21/6

Převod pozemku do majetku obce
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Důvodem převodu vlastnictví je plánovaná výstavba autobusové zastávky.
Investorem výstavby zastávky je společnost Penny Market s.r.o., IČO: 649 45 880.
Převáděný pozemek je součástí silnice č. III/0113 a ve směru z Radonic do Horních Počernic
představuje převáděná část výměru 172 m2 a v opačném směru z Horních Počernic do
Radonic výměru 51 m2.
Pro vydání pravomocného stavebního povolení je nutné, aby obec Radonice souhlasila
s bezúplatným převodem uvedené části pozemku parc. č. 306/10 v k.ú. Radonice u Prahy
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Radonice, aby poté mohla být převzata
do vlastnictví obce Radonice i vybudovaná autobusová zastávka (jako místní komunikace).
Kompletní výkresová dokumentace je k nahlédnutí na OÚ.
Rozprava:
- proběhla diskuze zastupitelů o bezpečnosti chodců, kteří budou přecházet na zastávku přes
frekventovanou silnici,
- Ing. Růžička – upozornil, že vybudování nové autobusové zastávky není aktivita ze strany
obce, ale společnosti Penny Market.
Usnesení č. 21/6 :
Zastupitelstvo obce :
1. Souhlasí:
1.1. s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 306/10 v k.ú. Radonice u Prahy
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Radonice. Převáděný
pozemek je součástí silnice č. III/0113 a ve směru z Radonic do Horních Počernic
představuje převáděná část výměru 172 m2 a v opačném směru z Horních Počernic
do Radonic výměru 51 m2.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/7

0

Zdržel se :

0

Rozpočtové opatření č.1/2022
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Rozpočtové opatření reaguje na nutnost zajištění zvýšených nákladů v souvislosti
s ubytováním válečných uprchlíků v základní škole.
Celkový výsledek hospodaření zůstává i po přijetí tohoto rozpočtového opatření
kladný, a to ve výši 1.151 tis. Kč.
Vzhledem ke zcela mimořádné situaci způsobené ruskou agresí na Ukrajině
doporučuji přijmout usnesení tak, jak je navrženo.
Rozprava:
- pan Matoušek – vznesl dotaz, zda obec dostane nějaké finanční prostředky za uprchlíky,
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- Ing. Růžička – ano, dostane schválenou částku 200,- Kč na osobu/den. Ale vzhledem
k tomu, že se nakupuje zařízení jako pračka, sušička, nádobí a podobně, tak náklady
přesáhnou tuto částku.
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda z rozpočtu na krizové řízení se bude hradit i strava,
- Ing. Růžička – ano, škola nám tyto výdaje bude přefakturovávat.
Usnesení č. 21/7 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 1/2022, podle přílohy č. 1, kterým se ve schváleném rozpočtu
obce mění:
a) Rozpočtové výdaje:
1) v paragrafu 5373 „Krizové řízení“ z původní částky 100 tis. Kč na částku 500
tis. Kč.
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

21/8

0

Zdržel se :

0

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro volební období 2022 –2026
- předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá zastupitelstvu obce povinnost stanovit počet
členů zastupitelstva na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. V letošním
roce zatím termín voleb nebyl vyhlášen, ale volby se uskuteční nejpozději v měsíci říjnu,
takže tato uplyne lhůta skončí v měsíci červenci.
V minulých volebních obdobích pracovalo zastupitelstvo v patnáctičlenném složení
s pětičlennou radou. Tento model se ukázal jako plně funkční a navrhuji ho proto zachovat
i pro další volební období.
Rozprava:

bez připomínek.

Usnesení č. 21/8 :
Zastupitelstvo obce :
1.

Stanovuje:

1.1. počet členů zastupitelstva obce Radonice pro volební období 2022-2026 na
15 (patnáct).
Hlasování :
Pro :
10
Proti :
Návrh usnesení byl přijat.

0

Zdržel se :
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0

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů
- Ing. Němec Tomáš – ocenil solidaritu občanů, při zabezpečování materiálu pro uprchlíky,
- Ing. Růžička – přidal se k poděkování občanům,
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda by nebylo ještě možné pro uprchlíky preventivně zajistit
rentgen plic, který stejně budou potřebovat v rámci lékařské prohlídky pro nástup do
zaměstnání,
- Ing. Růžička – konstatoval, že uprchlíkům je již v současné době poskytována
nadstandardní péče, starosta obce zajistil, že přijeli zaměstnanci z banky a uprchlíkům
založili bankovní účty, které potřebují pro zasílání dávek, dále zajistil pracovníky z úřadu
práce, kteří vyplnili potřebné žádosti. Možná by neměl byt problém i toto zajistit.
- JUDr. Pokorný – konstatoval, že nikdo neví, jak dlouho uprchlíci budou pomoc potřebovat
a zda to neohrozí provoz školy a zahájení výuky na 2.stupni, dále se dotázal, zda by nebylo
možné zajistit autobusové spojení do Počernic, kam hodně dětí dojíždí do školy a na
kroužky,
- pan Forman – tato autobusová linka zde již v minulosti byla, a protože byla málo
využívána byla dopravním podnikem zrušena,
- Ing. Růžička – odpověděl, že se tímto námětem budou zabývat.

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.10 hodin.
Podpisy ověřovatelů:

Jaromír Forman

…………………………………

Václav Myslivec

…………………………………

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

……………………………………
Ing. Zdeněk Růžička
místostarosta obce
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příloha č. 1 k bodu 21/1
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příloha č. 1 k bodu 21/3

11

12

13

14

15

16

příloha č. 1 k bodu 21/4
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příloha č. 2 k bodu 21/4
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příloha č. 1 k bodu 21/5
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příloha č. 1 k bodu 21/7

Rozpočtové opatření 1-2022

Paragraf
0000

Název položky
Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků
Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní
Dotace na stavbu školy
Dotace na rekonstrukci rybníka
Dotace na výsadbu alejí
Dotace na venkovní učebnu
Kapitálové příjmy - prodej pozemků
Příjmy celkem

Rozpočet
2022

Rozpočet po
RO 1/2022

22245
2421
0
0
0
1060
0
25726

22245
2421
0
0
0
1060
0
25726

400
450
5945
50
50
400
300
500
2000
1250
900
100
5200
150
650
5680
150

400
450
5945
50
50
400
300
500
2000
1250
900
500
5200
150
650
5680
150

Výdaje celkem

24175

24575

Výsledek hospodaření: rozpočtový přebytek krytý z
vlastních zdrojů
Předpokládaný stav financí k 31.12.2022

1551
12154

1151
11754

Příjmy

Paragraf
2212
2221
3113
3314
3316
3319
3419
3631
3722
Výdaje
3639
3745
5273
5311
5512
6112
6171
6320

Místní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Radonické listy
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální služby a územní rozvoj
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Krizové řízení
Obecní policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifikované
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