Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radonice
konaného 19. 10. 2022 v sále Obecního domu v Radonicích
Zasedání zahájeno v 19.00 hodin.
Přítomno
: 13 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni
: Michal Matoušek, Jan Stypola

1. Zahájení a informace o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 S., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Jednání zahájil dosavadní starosta obce, který přivítal přítomné na ustavujícím zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva obce Radonice a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s § 91 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění a informace
byla zveřejněna podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce a zároveň na elektronické
úřední desce. Dále upozornil přítomné, že z průběhu ustavujícího zasedání ZO bude pořízen
zvukový záznam.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Dále předsedající informoval o průběhu voleb do zastupitelstva obce.
V závěru předsedající konstatoval, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

Zvoleni byli :
Ing. Jana Bártová
František Bittner
Jaromír Forman
Pavla Hroudová Formanová
Ing. Jiří Hošek
Petr Janík
Michal Matoušek
Miroslav Moudrý
1

Oldřiška Mrázová
Václav Myslivec
Ing. Stanislav Němec, MBA
Ing. et Ing. Tomáš Němec
Ing. Zdeněk Růžička
Jan Stypola
Ing. Michal Vrba
Poté starosta předal slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli obce panu Miroslavu Moudrému.

2. Slib členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
obce ke složení slibu.
Předsedající požádal paní Věru Bábíčkovou, aby přečetla slib členů zastupitelstva „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“
a požádal členy zastupitelstva, aby k němu jednotlivě přistoupili a potvrdili slib pronesením
slova „slibuji“ a podpisem (příloha č. 2).
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní zvolení zastupitelé obce složili slib a mohou
vykonávat svůj mandát.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jaromíra Formana a Václava Myslivce
a zapisovatelem Věru Bábíčkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radonice určuje ověřovateli zápisu Jaromíra Formana a Václava
Myslivce a zapisovatelem Věru Bábíčkovou.
Hlasování:
Pro :
13
Proti :
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

0

Zdržel se :

0

4. Schválení programu
Předsedající přečetl program jednání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Radonice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Program :
1. Zahájení a informace o výsledku voleb do zastupitelstva obce
2. Slib členů zastupitelstva
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba mandátové a volební komise
6. Volba orgánů obce
a) volba starosty
b) volba místostarosty
c) volba členů rady
7. Ustavení finančního výboru a volba jeho členů
a) stanovení počtu členů
b) volba předsedy
c) volba členů
8. Ustavení kontrolního výboru a volba jeho členů
a) stanovení počtu členů
b) volba předsedy
c) volba členů
9. Rozpočtové opatření č. 4/2022
10. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů
Hlasování:
Pro :
13
Proti :
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdržel se :

0

0

5. Volba Mandátové a volební komise
Předsedající navrhl kandidáty na složení mandátové a volební komise.
Navrženi byli :

Ing. Jana Bártová
Ing. et Ing. Tomáš Němec
František Bittner

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva, zda mají jiné návrhy na složení této komise.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Navržení zastupitelé souhlasili se svým navržením do výše uvedené komise.
Hlasování:
Pro :
13

Proti :

0

Zdržel se :
3

0

Předsedající konstatoval, že Mandátová a volební komise byla zvolena a zároveň požádal, aby
se komise krátce sešla a zvolila svého předsedu.
Předsedou komise byl zvolen Ing. et Ing. Tomáš Němec.

6. Volby orgánů obce
Předsedající požádal, aby se mandátová a volební komise ujala řízení voleb orgánů obce.
Předseda mandátové a volební komise konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je
přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce, a tudíž je usnášeníschopné.
Bylo navrženo tajné hlasování při volbě starosty, místostarosty a členů rady obce pomocí
hlasovacích lístků a to jednotlivě.
Hlasování:
Pro :
13

Proti :

0

Zdržel se :

0

Bylo odhlasováno TAJNÉ hlasování při volbě starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a to jednotlivě.

a) volba starosty
navržen : Ing. Stanislav Němec, MBA
Navržený kandidát souhlasil.
Hlasování:
Vydáno 13 hlasovacích lístků, z toho:

Pro :

12

1 lístek neplatný

Starostou obce byl zvolen Ing. Stanislav Němec, MBA.
b) volba místostarosty
navržen : Ing. Zdeněk Růžička
Navržený kandidát souhlasil.
Hlasování:
Vydáno 13 hlasovacích lístků, z toho:

Pro :

12

1 lístek neplatný

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Růžička.
c) volba členů Rady obce
navrženi : Jaromír Forman, Václav Myslivec, Jan Stypola, Ing. Michal Vrba
Starosta konstatoval, že pan Stypola je nepřítomný, ale svůj souhlas již vyslovil předem.
Ostatní navržení kandidáti souhlasí.
Volba členů rady obce proběhla jednotlivě s tímto výsledkem:
- vydáno bylo celkem 52 hlasovacích lístků, z toho 16 lístků bylo neplatných,
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- navržení kandidáti získali tento počet hlasů:
Jaromír Forman – 10 hlasů,
Václav Myslivec – 12 hlasů,
Jan Stypola – 11 hlasů,
Ing. Michal Vrba – 3 hlasy.
Členy rady obce byli zvoleni: Jaromír Forman, Václav Myslivec a Jan Stypola.

Rada obce byla zvolena v tomto složení :
Starosta :
Ing. Stanislav Němec, MBA
Místostarosta: Ing. Zdeněk Růžička
Členové rady: Jaromír Forman
Václav Myslivec
Jan Stypola
Předseda mandátové a volební komise předal zpět slovo předsedajícímu panu Moudrému.
Předsedající poblahopřál všem zvoleným a předal slovo zvolenému starostovi obce.
Poté nově zvolený starosta obce poděkoval za zvolení a ujal se řízení zasedání.

7. Ustavení finančního výboru a volba členů
a) Stanovení počtu členů finančního výboru
Starosta navrhl počet členů 3. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování:
Pro :
13
Proti : 0
Zdržel se : 0
Počet členů finančního výboru byl odsouhlasen na 3.
b) volba předsedy
navržen : Ing. et Ing. Tomáš Němec
Navržený kandidát souhlasil.
Hlasování:
Pro :
12

Zdržel se :

1

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. et Ing. Tomáš Němec.
c) volba členů
navržen : Ing. Jiří Hošek
Navržený kandidát souhlasil.
Hlasování:
Pro :
13

Zdržel se :

0

Ing. Jiří Hošek byl zvolen členem finančního výboru.
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navržena : Ing. Jana Bártová
Navržená kandidátka souhlasila.
Hlasování:
Pro :
12

Zdržel se :

1

Ing. Jana Bártová byla zvolena členkou finančního výboru.
Finanční výbor byl odsouhlasen v tomto složení:
předseda: Ing. et Ing. Tomáš Němec
členové: Ing. Jiří Hošek
Ing. Jana Bártová

8. Ustavení kontrolního výboru a volba jeho členů
a) Stanovení počtu členů finančního výboru
Starosta navrhl počet členů 3. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování:
Pro :
13
Proti : 0
Zdržel se : 0
Počet členů kontrolního výboru byl odsouhlasen na 3.
b) volba předsedy
navržen : Miroslav Moudrý
jako protinávrh byl navržen: Ing. Michal Vrba
Navržení kandidáti souhlasili.
Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu.
Ing Michal Vrba
Hlasování:
Pro :
2
Zdržel se : 11
Ing. Michal Vrba nebyl zvolen.
Miroslav Moudrý
Hlasování:
Pro :
10

Zdržel se : 3

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miroslav Moudrý.
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c) volba členů
navrženi : Michal Matoušek a Pavla Hroudová Formanová
Navržení kandidáti souhlasili. Starosta konstatoval, že pan Matoušek je nepřítomný, ale svůj
souhlas již vyslovil předem.
Pavla Hroudová Formanová
Hlasování:
Pro :
11
Zdržel se : 2
Pavla Hroudová Formanová byla zvolena členkou kontrolního výboru.
Michal Matoušek
Hlasování:
Pro :
12
Zdržel se : 1
Michal Matoušek byl zvolen členem kontrolního výboru.
Kontrolní výbor byl odsouhlasen v tomto složení:
předseda: Miroslav Moudrý
členové: Pavla Hroudová Formanová
Michal Matoušek

9. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 reflektuje skutečné plnění i čerpání rozpočtu k 30. 9. 2022
a zajišťuje bezproblémový chod obce do konce roku.
Na straně příjmů dochází ke zvýšení daňových příjmů zejména z DPH a daně z příjmu
právnických osob o celkem 2.700 tis. Kč, z toho činí navýšení u DPH 1.700 tis. a u DPPO
1.000 tis. Kč. Částky vycházejí ze skutečných příjmů z těchto daní, které činily u DPH
k 30. 9. 2022 částku již 7.437 tis. Kč oproti původnímu předpokladu 7.800 Kč za celý rok.
U DPPO pak oproti plánované roční sumě 3.500 tis. Kč byl příjem za prvních devět měsíců
3.603 tis. Kč.
Dalším navýšení zdrojů je pak umožněno vyšším výběrem pokut obecní policií, který
oproti rozpočtované částce 200 tis. Kč činil k 30. září již 760 tis. a je reálný předpoklad, že do
konce roku dosáhne částky cca 900 tis. Kč. Zde je však třeba brát v úvahu, že cca 350 tis.
z této sumy pochází z výběru pokut v Nehvizdech a v rozpočtu je pouze průběžnou položkou.
Celkově se tedy příjmy navyšují o 3.400 tis. Kč.
O stejnou sumu se pak navyšují rozpočtové výdaje.
Navýšení je způsobeno v prvé řadě několika havarijními opravami majetku (oprava
kanalizace 325 tis., opravy izolací v Obecním domě 765 tis., obojí v § 3639). K podstatnému
navýšení došlo i v § 5311 „Obecní policie“, kde je vyšší částka způsobena jednak nákupem
radaru za 400 tis., vyššími mzdovými náklady plynoucími ze zákonného navýšení mzdových
tarifů a vyššími cenami pohonných hmot. I zde je však třeba počítat s tím, že velká část těchto
nákladů je přeúčtovávána obcím, kterým poskytujeme službu obecní policie.
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Ostatní zvýšení plánovaných výdajů odrážejí vyšší náklady na odvoz odpadů a běžnou
režii obce v důsledku celkové inflace.
Celková bilance rozpočtu však zůstává i po přijetí tohoto rozpočtového opatření
nezměněna, a to ve výši 1.151 tis. rozpočtového přebytku.
Doporučuji tedy přijmout usnesení tak, jak je navrženo.

Usnesení č. 3 z Ustavujícího ZO :
Zastupitelstvo obce :
1.

Schvaluje:

1.1. rozpočtové opatření č. 4/2022, podle přílohy č. 1, kterým se v rozpočtu obce mění:
a) Rozpočtové příjmy:
1) „daňové příjmy“ z částky 22.545 tis. Kč na částku 25.245 tis. Kč,
2) „nedaňové příjmy“ z částky 2.421 tis. Kč na částku 3.121 tis. Kč.
b) Rozpočtové výdaje:
1) v § 3319 “Ostatní záležitosti kultury“ z částky 400 tis. Kč na částku 500 tis. Kč,
2) v § 3639 “Komunální služby a územní rozvoj“ z částky 1.250 tis. Kč na částku
2.150 tis. Kč,
3) v § 3722 “Sběr a odvoz odpadů“ z částky 2.000 tis. Kč na částku 2.400 tis. Kč,
4) v § 3745 “Péče o vzhled obce“ z částky 900 tis. Kč na částku 1.300 tis. Kč,
5) v § 5311 “Obecní policie“ z částky 5.200 tis. Kč na částku 6.200 tis. Kč,
6) v § 6171 “Činnost místní správy“ z částky 5.680 tis. Kč na částku 6.280 tis. Kč.
Hlasování :
Pro :
13
Proti :
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

0

Zdržel se :

0

10. Návrhy a připomínky zastupitelů a občanů
Rozprava:
- paní Mrázová – obrátila se na ni knihovnice paní Kašinová s tím, že stávající počítač
v knihovně je nefunkční a zda by byla možná jeho výměna,
- Ing. Němec – přislíbil výměnu počítače,
- Ing. Vrba – vznesl dotaz, že má informace, že základní škola si chce také zřizovat
knihovnu a zda je nutné mít dvě,
- Ing. Němec – odpověděl, že o tom nemá informace, ale nevidí problém v tom, že knihovny
by byly dvě, ta školní bude mít určitě jiné zaměření než obecní,
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- Ing. Slívová – poděkovala za uspořádání výletu pro seniory a nabídla pomoc, svojí
i dalších seniorů, při pořádání různých obecních akcí.
- Ing. Němec – poděkoval za nabídku pomoci při pořádání akcí s tím, že ji obec ráda
využije.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.55 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

10

Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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