
1 

 

 

 

Obec Radonice 

Zastupitelstvo obce 

  

 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce  

konaného 8. 12. 2022 v Obecním domě v Radonicích   

 

 

Zasedání zahájeno v 19.00 hodin. 

Přítomno  : 12 členů   

Omluveni  : František Bittner, Pavla Hroudová Formanová, Oldřiška Mrázová  

Předsedající :  Ing. Stanislav Němec, MBA  

Ověřovatelé :  Václav Myslivec, Miroslav Moudrý              

Zapisovatel  :  Věra Bábíčková 

 

Místostarosta obce konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 12 členů a je 

usnášeníschopné. 

Z jednání je pořízen zvukový záznam. 

 

Před zahájením zasedání bylo panu Michalu Matouškovi a panu Janu Stypolovi předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.  

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zák. o obcích vyzval pana Michala Matouška a Jana 

Stypolu ke složení slibu. Starosta obce přečetl slib člena zastupitelstva a požádal pana 

Matouška a pana Stypolu, aby k němu přistoupili a potvrdili slib pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem (příloha č. 1). 

 

Starosta obce konstatoval, že pan Michal Matoušek a pan Jan Stypola složili slib a mohou 

vykonávat svůj mandát. 

 

Hlasování pro zvolené ověřovatele : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

 

 

Pořad jednání: 

 

2/1    Zpráva kontrolního výboru 

2/2    Zpráva o činnosti Rady    

2/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

2/4    Rozpočet obce na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024-2026 

2/5    Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytování služeb obecní policie 

2/6    Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o zajištění požární ochrany 

2/7    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  
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Rozprava:   

- Ing. Němec Stanislav – navrhl doplnění pořadu jednání o bod 2/8 Zpráva o kontrole 

majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radonice a dále 

konstatoval, že materiály k tomuto bodu byly řádně rozeslány, jen tento bod nebyl uveden 

v pořadu jednání.  

 

 

Pořad jednání: 

  

2/1    Zpráva kontrolního výboru 

2/2    Zpráva o činnosti Rady    

2/3    Zpráva o činnosti Obecní policie 

2/4    Rozpočet obce na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024-2026 

2/5    Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytování služeb obecní policie 

2/6    Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o zajištění požární ochrany 

2/7    Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

2/8 Zpráva o kontrole majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

 Radonice 

 

Hlasování pro schválení doplněného pořadu jednání: 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Pořad jednání byl schválen.  

 

 

2/1      Zpráva kontrolního výboru 

   - předkladatel Miroslav Moudrý – předseda kontrolního výboru  

 

Dne 5. 12. 2022 se konalo zasedání kontrolního výboru ve složení: 

Přítomní za kontrolní výbor:   p. M. Moudrý  

                                                    p. M. Matoušek    

                                                    p. P. Hroudová Formanová       

Přítomni za OÚ Radonice :    p. V. Bábíčková 

 

Zpráva ze zasedání kontrolního výboru je v příloze č. 1. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

 

 

Usnesení č. 2/1 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu kontrolního výboru. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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2/2      Zpráva o činnosti Rady    

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

- rada se od posledního zastupitelstva obce dne 19. 10. 2022 sešla 7x, 

- řešila běžné záležitosti chodu obce, 

- byly ustanoveny komise – kulturní a stavební, 

-  se starosty obcí Jenštejn, Svémyslice a Podolanka, kterým jsou poskytovány služby obecní 

 policie, bylo projednáno zvýšení platby na obyvatele z 550,- Kč na 630,- Kč ročně, všichni 

 starostové s navýšením souhlasili, 

- dále proběhlo jednání ohledně platby za děti, které dochází do ZŠ Radonice z Jenštejna, 

 Záp, Podolanky a Přezletic, byla schválena částka ve výši 7.500,- Kč za školní rok, 

- s obcí Jenštejn bylo projednáno uzavření dodatku na navýšení roční platby za služby 

 požární ochrany a na jednorázový příspěvek na novou techniku (je zařazeno na programu 

 jednání dnešního  ZO),  

- probíhala příprava rozpočtu, 

- z investičních akcí se v příštím roce provede vyčištění rybníka v RPA, 

- řeší se nákup vozidla pro obecní policii, 

-  proběhla příprava projektu bytového domu v ulici Na Vartě, řeší se stanoviska odborných 

 orgánů, 

- za přítomnosti obyvatel obce proběhlo veřejné projednání územního plánu, byly vzneseny 

 různé připomínky a námitky a další byly podány písemně – všechny budou řádně 

 vypořádány,  

- nájemce kulturního domu k 31. 1. 2023 předčasně ukončil nájemní smlouvu, obec 

 vyhlásila záměr pronájmu od 1. 2. 2023, 

- v ZŠ a MŠ Radonice proběhla kontrola z ČŠI s velmi dobrými výsledky, 

-  řeší se ubytování ukrajinských uprchlíků, ve škole mohou být jen do konce školního roku,  

- obec obdržela dotaci na stavbu venkovní učebny u základní školy, 

- obec má novou kronikářku – je jí paní RNDr. Marika Kopkášová, která dopsala obecní 

 kroniku za posledních několik let, za což jí starosta vyslovil poděkování, kronika nebyla 

 psána několik desetiletí, 

-  Městys Nehvizdy k 30. 9. 2022 ukončil smlouvu o činnosti obecní policie, vytvořily si 

 vlastní policii, k 28. 2. 2023 ukončil smlouvu Mochov a skončí i Zápy, 

- proběhla řadu kulturních a společenských akcí – vítání občánků, blahopřání seniorům 

 k výročí, divadelní představení, rozsvěcení vánočního stromu, výlov rybníka a rybí hody, 

 v RPA proběhl divadelní  festival spolku Kašpar, byl uspořádán výlet pro seniory do 

 hřebčína Kladruby nad Labem  a akvária v Hradci Králové, pro děti byl uspořádán noční 

 pochod za dobytím hradu  Jenštejn  a další se plánuje v jarních měsících, na 18. 12. se 

 připravuje tradiční vánoční zpívání v RPA. 

 

 

Rozprava:     bez připomínek. 

  

Usnesení č. 2/2 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti rady. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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2/3      Zpráva o činnosti Obecní policie 

   - předkladatel Aleš Flídr, velitel obecní policie   

   

Velitel obecní policie přednesl Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za období od 

15. 6.  2022 do 1.12.2022, která je v příloze tohoto zápisu.   

 

 

Rozprava:   

- Ing. Němec Stanislav – konstatoval, že za období od nástupu nového velitele se činnost 

obecní policie zkvalitnila. 

    

Usnesení č. 2/3 : 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Zprávu o činnosti Obecní policie. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

2/4      Rozpočet obce na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024-2026 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

   Rozpočet pro rok 2023 je sestavován v situaci, kdy je v důsledku celkové 

ekonomické i politické situace velmi obtížné předvídat vývoj jak na příjmové, tak na 

výdajové straně. Veškeré hodnoty v rozpočtu jsou proto navrhovány více než kdy jindy 

s maximální mírou opatrnosti na straně příjmů a spíše s předpokladem vyšších hodnot na 

straně výdajů. V obou rozpočtových kategoriích se samozřejmě promítá i vysoká míra inflace, 

v jejímž důsledku adekvátně porostou nejen náklady, ale také daňové příjmy, a to zejména 

u DPH. 

Tento stav je patrný již v letošním roce, kdy je příjem z DPH již za prvních deset měsíců na 

úrovni 106 % částky plánované za celý rok (8.288 tis. Kč oproti 7.800 tis. Kč).   

      Celkově se rozpočet letošního roku daří držet ve velmi dobrém stavu, za prvních 

deset měsíců vykazuje 90,54 % plánovaných ročních příjmů, zatímco výdaje jsou na úrovni 

78,49 %. Letošní rozpočet tak skončí přebytkem a se zůstatkem hotových finančních 

prostředků ve výši cca 15,8 mil. Kč.  

   Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 25.520 tis. Kč, příjmy nedaňové pak 

v částce 5.010 tis. Kč Celkové příjmy rozpočtu tedy činí 30.530 tis. Kč.  

Je tak vytvořen velmi dobrý základ jak pro bezproblémový běžný chod obce, tak pro případné 

investice.  

      Náklady na běžný provoz obce vycházejí v jednotlivých paragrafech rozpočtu 

z dlouhodobého reálného stavu a jejich zvýšení odráží především inflaci a nárůst mzdových 

nákladů.   

   U paragrafů 3113 „základní školy“ a 5311 „obecní policie“ jsou náklady dokonce 

nižší, to je ovšem způsobeno v obou případech systémovými změnami situace. U školy 

v letošním roce dobíhaly ještě některé náklady spojené s dokončením stavby budovy pro 

druhý stupeň a tělocvičny. U obecní policie je pak celková částka ovlivněna tím, že 

k 30. 9. 2022 bylo ukončena činnost detašovaného pracoviště OP v Nehvizdech, které si 
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zřídily policii vlastní, takže z rozpočtu odpadají na obou stranách průběžné položky na mzdy 

strážníka. Obdobná situace nastane od 1. 3. 2023 s detašovaným pracovištěm pro Mochov 

a Zápy. Naše obecní policie tak bude nadále pracovat na základě veřejnoprávních smluv 

pouze ve svém „kmenovém“ obvodu, tj. v Radonicích, Jenštejně, Svémyslicích a Podolance, 

přičemž příspěvek těchto obcí se zvyšuje z 550,- Kč na jednoho občana a rok na 630,- Kč.   

      Oproti letošnímu roku znatelně je navýšena položka na požární ochranu, kterou 

hradíme obci Jenštejn, a to z letošních 150 tis. Kč na 270 tis. Kč, přičemž běžný příspěvek na 

činnost hasičů je 170 tis. Kč, zbývajících 100 tis. Kč je pak určeno na nákup nové techniky. 

Nejedná se tedy o zásadní částku a její navýšení má racionální důvod. 

    Výrazně se samozřejmě navyšují také náklady na svoz odpadů či dopravní 

obslužnost a zejména energie. U elektřiny má obec sice fixovanou cenu až do konce roku 

2023 na stávající úrovni, ovšem lze předpokládat, že náš dodavatel využije ustanovení ve 

smlouvě a cenu i tak zvýší. 

     Jednotlivé položky provozních nákladů jsou detailně rozepsány v tabulce „Provozní 

část rozpočtu“ a v rámci projednávání je k nim samozřejmě možné vysvětlení či diskuse. 

Co se týče investiční části rozpočtu, byla k projednání na pracovním zastupitelstvu 

zpracována ve dvou variantách, a to bez výstavby bytového domu a ve variantě 

s výstavbou, financovanou převážně z prodeje parcely 205/88. 

   Varianta rozpočtu bez stavby obytného domu uvažovala v investiční části pouze se 

dvěma investicemi, a to s vyčištěním a opravami břehů rybníka v Rodinném parku Amerika 

s částkou 1 mil. Kč, a nákupem nového služebního vozidla pro obecní policii za 500 tis. Obě 

záležitosti se ukazují jako nezbytné, rybník je značně zabahněný a jeho břehy erodované, 

vozidlo obecní policie je více než osm let staré a má najeto přes 370 tis. km. Obě investice 

však nepředstavují nijak vysoké sumy a jsou plně kryty z běžných příjmů obce. 

   V případě, pokud by bylo rozhodnuto o této variantě, tzn. bez stavby bytového 

domu, byl by výsledkem rozpočtu rozpočtový přebytek ve výši 1.540 tis. Kč a zůstatek 

finančních prostředků na účtech ve výši cca 17,4 mil. Kč se zachovaným počtem sedmi 

stavebních parcel v ulici Krátká.  

      Druhou variantou je pak rozhodnutí o výstavbě bytového domu na obecním pozemku 

v ulici Na Vartě tak, jak o tom proběhly předběžné diskuse. Rada zadala zpracování projektu 

ke stavebnímu povolení, abychom byli schopni o výstavbě kvalifikovaně rozhodnout nejen 

z hlediska využití domu, ale také se znalostí přibližných nákladů.  

      Jedná se tedy o dvoupodlažní bytový dům o půdorysu cca 17 x 10 m, se dvěma byty 

3+KK o výměře cca 55 m2 v každém patře. Náklady na výstavbu by se podle předběžných 

kvalifikovaných odhadů pohybovaly cca kolem 11-12 mil. Kč včetně DPH. Většinu nákladů 

by bylo možno pokrýt z prodeje stavebního pozemku p.č. 205/88 o výměře 811 m2, kde je 

možno očekávat reálnou cenu cca 12 tis. Kč/m2, celkem tedy cca 9,7 mil. Kč vč. DPH, bez 

DPH tedy cca 8 mil. Kč. Zbývající částku by bylo možno uhradit z běžného rozpočtového 

přebytku a vlastních finančních prostředků, které máme na účtu. 

    Výsledkem takovéhoto rozpočtu by tedy byl rozpočtový schodek ve výši 2.160 

tis. Kč, zůstatek finančních prostředků na účtech ke konci roku 2023 ve výši cca 

13,7 mil. Kč, čtyři vybudované obecní byty a snížení počtu zainvestovaných stavebních 

pozemků v ulici Krátká na šest.  

      Obec by tak na jedné straně proměnila v hotové peníze jeden zainvestovaný pozemek 

v ulici Krátká, ale na druhé straně by získala čtyři obecní byty, které by mohla, ale 

samozřejmě také nemusela, použít pro ubytování alespoň části válečných uprchlíků, kteří jsou 

dosud ubytováni ve škole, ale kde budou moci zůstat maximálně do konce školního roku. Do 
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té doby je potřeba mít jejich přemístění vyřešeno. Buď můžeme oznámit Krajskému úřadu, že 

již dále pro uprchlíky nemáme volnou kapacitu, nebo můžeme alespoň části z nich nabídnout 

za standardních komerčních podmínek byt ve vystavěném bytovém domě. V současné době je 

v základní škole ubytováno 18 osob, většinou samotných matek s malými dětmi, jedna 

kompletní rodina se třemi dětmi a invalidní seniorkou.  

      Podle osobních rozhovorů s těmito těžce zkoušenými lidmi by se většina z nich ráda 

vrátila na Ukrajinu, ovšem v současné době není absolutně možné předvídat, kdy se tak bude 

moci stát. V případě, že bychom jim pronajali obecní byty, může se samozřejmě stát, že 

v nich zůstanou trvale, ale pravděpodobnost této situace lze jen velmi těžko odhadnout. 

V takovém případě by samozřejmě byl eliminován velmi důležitý a v podstatě hlavní benefit, 

který by výstavba bytového domu přinesla, a to právě možnost použít tyto byty pro potřeby 

obce, zejména například pro učitele v ZŠ. Na druhou stranu by se dalo této situaci předejít 

tím, že by se uprchlíkům byty, pokud by o ně vůbec měli zájem a byli schopni za ně platit 

standardní nájemné, pronajímaly vždy na dobu určitou jednoho roku. To je ostatně naprosto 

běžná praxe, která by však obci poskytovala dostatečný manévrovací prostor, pokud by bylo 

třeba konkrétní byt použít například právě pro učitele. 

     Po obsáhlé diskusi se na pracovním jednání zastupitelů až na dva všichni ostatní 

přiklonili k variantě s výstavbou, stejně jako rada obce, proto je do oficiálního 

projednání v zastupitelstvu předložena tato varianta. 

        Na základě výše uvedených skutečností doporučuji rozpočet i rozpočtový výhled 

schválit tak, jsou předloženy.  

  

Rozprava:       

- Ing. Vrba – vznesl dotaz, zda obec potřebuje držet na účtu tak vysokou částku finančních 

prostředků a v případě, že se bude stavět bytový dům, zda je nutné prodávat obecní 

pozemek, jestli by nebylo možné stavbu financovat z prostředků na účtu a pozemek 

neprodávat, 

- Ing. Němec Stanislav – odpověděl, že v současné době není zodpovědné mít na účtu 

nízkou částku z důvodu růstu cen a při případné havárii na obecním majetku by toto nebylo 

z čeho pokrýt,  

- do diskuze k tomuto tématu se dále zapojili Ing. Růžička, J. Stypola, M. Matoušek, Ing. 

Němec Tomáš, Ing. Hošek a P. Janík. 

 

 

Usnesení č. 2/4 : 

Zastupitelstvo obce: 

 

1.   Schvaluje 

1.1. Rozpočet obce na rok 2023 ve znění uvedeném v příloze č. 1.  

 Rozpočet se schvaluje s rozpočtovým schodkem ve výši 2.160 tis. Kč. krytým 

 z vlastních zdrojů. 

 

1.2. Rozpočtový výhled na roky 2024-2026 ve znění uvedeném v příloze č. 5.  

  

Hlasování : 

Pro :        10                Proti :       2  (pan Matoušek, Ing. Vrba)        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 
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2/5      Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytování služeb obecní policie 

   - předkladatel Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

 

 

   Předkládané dodatky k veřejnoprávním smlouvám navyšují příspěvek obcí 

Svémyslice, Jenštejn a Podolanka na provoz obecní policie ze současných 550,- Kč na 

obyvatele na částku 630,- Kč. 

   Za prvních devět měsíců roku 2022 byly náklady na společný základní obvod obecní 

policie cca 2.800 tis. Kč, do konce roku to bude cca 3.750 tis. Kč, přičemž 

náklady sousedních obcí jsou ve fixní výši 550,- Kč na obyvatele ročně, zatímco naše na 

úrovni 2.230,- Kč/rok (za tři čtvrtě roku u nás 1.671,- Kč, u sousedních kolem 410,- Kč). 

Tento poměr celkem přesně odpovídá i "dotaci hodin", která činí za všechny tři sousední obce 

dohromady 8,5 hodiny denně, tj.35,4 % času, proti 35,41 % podílu na nákladech.  

   Předpokládaný nárůst celkových nákladů v příštím roce o 15 % pak znamená 

navýšení fixní částky účtované obcím na 630,- Kč na obyvatele a rok.  

   Se starosty všech dotčených obcí bylo toto navýšení odsouhlaseno, doporučuji tedy 

usnesení schválit tak, jak je navrženo. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

Usnesení č. 2/5 : 

Zastupitelstvo obce: 

 

1.   Schvaluje 

1.1. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytování služeb obecní policie s obcí 

 Svémyslice ve znění uvedeném příloze č.1. 

1.2. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytování služeb obecní policie s obcí 

 Jenštejn ve znění uvedeném příloze č.2. 

1.3. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytování služeb obecní policie s obcí 

 Podolanka ve znění uvedeném příloze č.3. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

2/6      Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o zajištění požární ochrany 

   - předkladatel Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  

 

   Jedná se o změnu výše pravidelné platby obce Radonice za zajištěné požární ochrany 

pro obec Jenštejn. 

   Dosud obec Radonice platila 150 000,- ročně. 

   Na základě tohoto dodatku bude platit počínaje rokem 2023 170 000,- Kč ročně a na 

rok 2023 zaplatí jednorázový finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč na nákup hasičské 

techniky a potřeb. 
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   Vzhledem k tomu, že požadavek na navýšení platby vychází z reálných potřeb obce 

Jenštejn a je v souladu se současnou všeobecnou ekonomickou situací a zdražováním všech 

vstupů, navrhuji znění dodatku schválit. 

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 

 

Usnesení č. 2/6 : 

Zastupitelstvo obce: 

 

1.  Schvaluje 

1.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany.  

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

2/7      Motivační program ke zlepšení vzhledu obce  

   - předkladatel Ing. et Ing. Tomáš Němec – předseda finančního výboru 

 

Motivační program 2022 

Na základě rozhodnutí Rady obce z 4. 7. 2022 zkontroloval finanční výbor Žádost o příspěvek 

na zlepšení vnějšího pláště objektu žadatele Jana Jelínka, Růžičkova 80. Žadatel podal svoji 

žádost po termínu, ale ostatní náležitosti splnil. V tuto chvíli je již stavba dokončena a žádost 

o vyplacení příspěvku byla řádně vyplněna a podána v souladu se zásadami Motivačního 

programu, žadatel je opravdu vlastníkem uvedené nemovitostí a finanční prostředky jsou 

v rozpočtu obce řádně naplánovány. Na základě posouzení stavu budovy žadatele 

provedeném stavební komisí dne 18. 7. 2022, kdy stavební komise posoudila stav budovy 

před zahájením opravy a dne 21. 11. 2022 po ukončení opravy, navrhla proplatit žadateli 

příspěvek v plné výši 20.000,- Kč. Na základě posouzení a návrhu stavební komise doporučil 

Finanční výbor vyplatit příspěvek panu Janu Jelínkovi v navržené výši – tedy 20.000,- Kč.  

 

Žadatelé Jana Staňková a Jiří Pohanka podali svou žádost v termínu (28. 1. 2022), žádost byla 

řádně vyplněna. Stávající stav na trhu stavebních materiálů jim ale neumožnil opravu fasády 

dokončit ve stanoveném termínu a žádají tedy o přesun do Motivačního programu 2023.  

Na základě posouzení žádosti Finanční výbor souhlasí s přesunem žádosti do Motivačního 

programu pro rok 2023 (v případě, že bude zastupitelstvem schválen). 

 

Motivační program pro rok 2023 

Stejně jako v předchozích letech bude v roce 2023 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). 
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Rozprava:  bez připomínek. 

 

Usnesení č. 2/7 : 

 

Zastupitelstvo obce: 

 

1.     Schvaluje 

1.1.  Zařazení Žádosti o zařazení do Motivačního programu 2022 a zároveň vyplacení  

  příspěvku z tohoto programu pro žadatele: 

  Jan Jelínek, Růžičkova 80 ve výši 20.000,- Kč. 

1.2.  Vyhlášení Motivačního programu ke zlepšení vzhledu obce pro rok 2023 a termíny 

  pro podání žádostí dle přílohy č. 1. 

1.3.  Posunutí Žádosti o zařazení do Motivačního programu 2022 do období 2023 pro  

  žadatele: 

 Jana Staňková, Jiří Pohanka, Na Skále 10.  

 

2. Ukládá 

Starostovi obce 

2.1.  Uzavřít s žadatelem uvedeným v bodu 1.1 Smlouvu o poskytnutí dotace.  

Obecnímu úřadu 

2.2.  Zajistit vyplacení příspěvku ve schválené výši žadateli uvedeném v bodě 1.1.   

   Termín: do 31. 12. 2022 

2.3.  Zveřejnit vyhlášení Motivačního programu pro rok 2023 na úřední desce obce   

  a na webových stránkách obce.  
   Termín: do 13. 12. 2022 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

2/8  Zpráva o kontrole majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

  škola Radonice 

   - předkladatel Ing. et Ing. Tomáš Němec – předseda finančního výboru 

 

Finanční výbor provedl ve dnech 14. a 15. 11. 2022 kontrolu majetku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Radonice (viz. příloha).  

Celkový závěr kontroly: 

Při kontrole nebyly shledány žádné výrazné nedostatky. Celkově je evidence a majetek 

v dobrém stavu.  

 

 

Rozprava:  bez připomínek. 
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Usnesení č. 2/8 : 

Zastupitelstvo obce: 

 

1.  Schvaluje 

1.1. Materiál „Zpráva o kontrole majetku příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Radonice“. 

 

Hlasování : 

Pro :        12                Proti :       0        Zdržel se :     0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Náměty, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a občanů  

 

- Ing. Němec Stanislav – popřál všem krásný advent a hodně zdraví do nového roku a dále 

informoval, že 18. 12. 2022 se v Rodinném parku Amerika uskuteční vánoční představení 

a dále v lednu novoroční požehnání obci. 

 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.57 hodin. 

 

 

Podpisy ověřovatelů: 

 

 

 

Václav Myslivec              ………………………………… 

       

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Stanislav Němec, MBA                                                 Ing. Zdeněk Růžička 

              starosta obce                                                                 místostarosta obce 
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