ProRadotín, z. s.
Malá obec, velké věci
Obecní úřad Radotín

Dne 8. 11. 2019

Radotín 43
75354 Radotín

Věc: Žádost o opětovné projednání bodu - Vybudování víceúčelového hřiště Radotín
Občanský spolek ProRadotín, z. s. žádá zastupitelstvo obce Radotín o opětovné projednání bodu
Vybudování víceúčelového hřiště Radotín. Žádáme, aby se hřiště nestavělo z vlastních finančních
prostředků obce a aby tyto finance byly vynaloženy na jiné účely, např. zajištění bezpečnosti
občanů a jejich zdraví.
Ze zápisu zasedání dne 5. 8. 2019: ad 6) vzhledem k tomu, že obec neobdržela požadovanou dotaci na
vybudování víceúčelového hřiště a s ohledem na žádost občanů, kteří sousedí s hřištěm a jsou
odkopnutými míči ohrožovány jak nemovitosti, tak porosty na zahrádkách, odsouhlasilo ZO realizaci
tohoto hřiště s úhradou z vlastních finančních prostředků obce. (6 hlasů pro).
Dle Zákona o obcích, § 2, odstavec 2 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Zájmem obce by mělo být v prvé řadě dbát o bezpečnost svých občanů. Je znepokojivé, že
argumentem pro stavbu hřiště není péče o děti a mládež v obci, o její bezpečnost a zvýšení pohybové
aktivity, ale argumentem pro stavbu hřiště je ochrana soukromého majetku několika občanů.
V § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je výslovně stanoveno: „Majetek obce musí být využíván
účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve
větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce,
který je řádně odůvodněn.“
Očekáváme a žádáme, aby zastupitelstvo, pokud jedná ve věci veřejné, informovalo občany o všech
jednotlivých krocích, včetně uveřejňování plánů a veřejnoprávních smluv na webových stránkách,
úřední desce (tak, jak ukládá § 66c Zákona o obcích) a aby dalo občanům možnost se k dané
problematice vyjádřit díky tomu, že bude uveřejňovat vždy místo, datum, čas a program zasedání
(tak, jak ukládá § 93 Zákona o obcích).

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti a za projednání na zasedání dne 11. 11. 2019
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