ProRadotín, z. s.
Děláme to pro všechny

Velká podzimní inventura 2019
Analýza délky jednání v jednotlivých záležitostech obce
Vážení spoluobčané, dali jsme si tu práci a udělali pro vás inventuru rozhodovacích procesů probíhajících
projektů obce od začátku roku 2013.
Analýza je zpracována na základně veřejně dostupných dokumentů (zápisů ze zasedání) zastupitelstva obce
Radotín.
K dnešnímu datu mají naši zastupitelé na stole 7 nevyřešených kauz, průměrná délka jednání je 46,9 měsíců
(téměř 4 roky), což odpovídá přibližně 43 zasedáním zastupitelstva. Opravdu by to nešlo rychleji?

1. Věc: Veřejné osvětlení před 5 rodinnými domky (horní konec)
Celková doba trvání: 2 roky, 1 měsíc, tj. přibližně 23 zasedání
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
3. 10. 2017 – Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o předložené cenové nabídce firmy SATTURN
Holešov na doplnění a opravu osvětlení za předběžnou cenu 318.520 Kč bez DPH. Zastupitelstvo projednalo
s ohledem na předloženou cenovou nabídku firmy SATTURN provést tuto akci „svépomocí“.
Dne 9. 11. 2017 – trvá, bude provedeno v roce 2018
6. 2. 2018 trvá
6. 3. 2018 trvá
3. 4. 2018 trvá
2. 5. 2018 trvá
Dne 5. 6. 2018 – trvá
4. 9. 2018 trvá
Dne 3. 12. 2018 trvá
6. 2. 2019 - trvá
4. 3. 2019 trvá
Dne 1. 4. 2019 trvá
6. 5. 2019 trvá
11. 11. 2019 – stále nevyřešeno
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2. Věc: Dopravní značení v obci
(celková doba trvání: 3,5 roku, tj. přibližně 39 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
3. 5. 2016 – ZO vzalo na vědomí předloženou cenovou nabídku p. Vladimíra Zdráhaly, Dopravní značení
v technické činnosti v dopravě na návrh „Návrh dopravního značení – zklidnění dopravy v obci Radotín“ ve
výši 25.000 Kč bez DPH
3. 9. 2017 – ZO vzalo na vědomí informaci starosty, že v nejbližší době budou osloveny firmy k předložení
cenové nabídky na dopravní značení v obci, aby v případě vypsání dotačního titulu na tuto akci byly
připraveny podklady
3. 10. 2017 – trvá, Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že je třeba oslovit autora dokumentace na dopravní
značení na snížení ceny a následně tato dokumentace bude předložena firmám s tím, že budou vyzvány firmy
k předložení nabídek na toto dopravní značení.
9. 11. 2017 – ZO vzalo na vědomí informaci starosty, že byl osloven autor dokumentace na dopravní značení
ve věci snížení ceny bez kladného výsledku. Starosta doporučil oslovit Správu silnic Olomouckého kraje o
provedení tohoto značení
5. 12. 2017 trvá
9. 1. 2018 trvá
6. 2. 2018 trvá
6. 3. 2018 trvá
3. 4. 2018 trvá
2. 5. 2018 – trvá
5. 6. 2018 trvá
4. 9. 2018 trvá
2. 10. 2018 trvá
6. 2. 2019 - trvá
1. 4. 2019 trvá
9. 5. 2019 trvá – Bude řešeno společně s hřištěm
3. 6. 2019 trvá – ZO projednalo umístit dopravní značku „Pozor děti“ pod Hanákovým a nad Štěpaníkovým.
Značky budou objednány.
11. 11. 2019 – stále nevyřešeno
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3. Věc: Kamerový systém v obci
(celková doba trvání: 6 let, 10 měsíců, tj. přibližně 75 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
Dne 3. 1. 2013 – zjistit přibližnou cenu kamerového systém – trvá
Dne 6. 2. 2013 – zjistit přibližnou cenu kamerového systém – trvá
Dne 6. 3. 2013 trvá
Dne 3. 4. 2013 – cena cca 12 000 Kč ZO vzalo na vědomí
Dne 3. 11. 2015 – ZO doporučilo umístit na obou stranách obce měřiče rychlosti, dále doporučilo využít
k profinancování této akce dotačních prostředků, o které bude při vypsání výzvy požádáno.
Dne 2. 12. 2015 – trvá
5. 8. 2019 - s ohledem na narůstající počet projíždějících aut obcí a na jejich rychlost starosta prověří v MAS
Moravská Brána možnost zakoupení radary pro obce, které by pak mohly být různě přemísťovány a využívány
členy MAS
7. 10. 2019 - s ohledem na zajištění bezpečnosti v obci zakoupení 2 kusů radarů, které budou umístěny na
začátku obce z obou stran. Budou vyzváni další dodavatelé k předložení cenové nabídky (5 hlasů pro)

4. Věc: Autobusové zastávky
(celková doba trvání: 4 roky, 7 měsíců, tj. přibližně 51 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
Dne 7. 4. 2015 – ZO projednalo možnost pořízení kryté bus zastávky a pověřilo p. Karla Doláka zjištěním
cenových nabídek
Dne 7. 5. 2015 – na základě zjištění cenových nabídek bude řešeno z dotačních prostředků
Dne 4. 4. 2017 - starosta vyzval zastupitele k předkládání inspirativních návrhů
Dne 9. 5. 2017 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené vzorové návrhy a cenové nabídky na vybudování
autobusových zastávek v obci
Dne 6. 6. 2017 trvá
Dne 4. 7. 2017 trvá
Dne 5. 9. 2017 trvá
Dne 3. 10. 2017 trvá
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Dne 9. 11. 2017 – Byly předloženy návrhy na cenovou nabídku, bude zasláno jako podklad firmám
k výběrovému řízení
Dne 5. 12. 2017 trvá
Dne 9. 1. 2018 trvá
Dne 6.2. 2018 trvá – předložit vzorové návrhy a cenové nabídky na vybudování bus zastávek. Je třeba
sjednotit rozměry zastávky na 3x2 m a zaslat firmám k předložení nových cenových nabídek
Dne 6. 3. 2018 trvá
Dne 3. 4. 2018 trvá
Dne 2. 5. 2018 splněno – firmy byly vyzvány k předložení nabídek
Dne 5. 6. 2018 – jedna firma předložila nabídku, schváleno, pokud dodá certifikáty
Dne 2. 10. 2018 – ZO projednalo a následně vybralo z katalogu nabídek některé typy bus zastávek (Skandum,
Regio, Auer a Geomlece) a doporučilo oslovit firmy k předložení cenových nabídek.
Dne 3. 12. 2018 vybrán přístřešek Skandum
Dne 5. 8. 2019 ZO projednalo osazení zastávky bude předmětem dalšího zasedání ZO s přihlédnutím
k vyústění plánovaného odpadu (kanalizace) z obecního úřadu.
Dne 7. 10. 2019 - realizaci autobusové zastávky a vybraného dodavatele z 3. zasedání ZO, konaného 3. prosince
2018. (5 hlasů pro)

5. Věc: Rekonstrukce/stavba obecního úřadu
(celková doba trvání: 4 roky, tj. přibližně 44 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
3. 11. 2015 – Rekonstrukce OÚ – do příštího zasedání si zastupitel připraví návrhy a doporučení, která by
mohla být zpracována do projektu rekonstrukce OÚ.
2. 12. 2015 – budou osloveny firmy a stanoveny jednotné podmínky pro výběrové řízení
Dne 3. 5. 2016 – trvá - ZO vzalo na vědomí doporučení starosty řešit projektovou dokumentaci na přestavbu
OÚ formou poptávky. Budou osloveni architekti k předložení nabídek.
Dne 2. 12. 2015 trvá
Dne 1. 11. 2016 – trvá – Starosta předložil případné návrhy, ze kterých by architekti mohli vycházet. Dále
doporučil provést anketu mezi občany a možnými návrhy a doporučeními.
Dne 6. 12. 2016 trvá
14. 2. 2017 Projednání návrhu na rozšíření OÚ. Starosta předložil zastupitelům obce návrhy na rekonstrukci
OÚ vypracované p. Zd. Adamem ml. ZO přednesli připomínky, které je třeba dopracovat a zpracovat do
návrhu, jako je zvětšení hl. vchodu, vč. bezbariérového přístupu, předložit boční i čelní pohledy vč.
barevného řešení.
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Dne 4. 4. 2017 Starosta předložil ZO aktuální návrh plánované rekonstrukce budovy OÚ. ZO vzalo na vědomí.
Dne 5. 9. 2017 trvá – ZO vzalo na vědomí, informaci starosty, že statik pro posouzení nosnosti stávající
budovy OÚ před její vlastní rekonstrukcí byl již osloven a výsledky budou v průběhu 9.-10. měsíce
9. 1. 2018 trvá
6. 2. 2018 trvá
6. 3. 2018 trvá – bude osloven další statik
3. 4. 2018 trvá
2. 5. 2018 – P. Hradilová osloví v dané záležitosti jiného statika
5. 6. 2018 trvá
17. 7. 2018 trvá
4. 10. 2018 trvá
12. 12. 2018 – ZO zvažuje výstavbu obecního úřadu jako novostavbu
6. 2. 2019 podání žádosti o dotaci z POV - Příprava projektové dokumentace – Obecní dům
1. 4. 2019 Starosta s místostarostkou informovali ZO o zahájení zaměření budovy OÚ architektem.
6. 5. 2019 – ZO odsouhlasilo objednání studií na investiční řešení obecního úřadu v Radotíně u: Vrubela,
Vrbíka, Konvičný.
3. 6. 2019 – ZO vzalo na vědomí informaci starosty, že žádosti o poskytnutí dotace na akci „Příprava
projektové dokumentace – Obecní dům Radotín“ bylo ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje
vyhověno. Zároveň starosta informoval o přístupu architektů Vrbíka, Konvičného a Vrubla o schopnosti
dodržet časový plán.
1. 7. 2019 – Zastupitelstvo Ol. kraje vyhovělo žádosti o dotaci na Přípravu projektové dokumentace – obecní
dům ve výši 300 000 Kč. ZO tuto dotaci zamítlo s tím, že nebude uzavřena smlouva s Ol. Krajem. Obecní dům
Radotín se bude řešit po schválení nového ÚP obce.
ZO schválilo fakturu za studii Obecní dům Radotín zpracovanou Ateliérem Vrbík ve výši 18.150 Kč
5. 8. 2019 ZO projednalo návrh starosty na vypracování projektové dokumentace na opravu obecního úřadu.
Starosta projedná záležitost s projektantem a bude informovat ZO.
7. 10. 2019 - – ZO vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu prací na vypracování projektové dokumentace
– práce pokračují a byl předložen návrh na uspořádání místností
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o přípravě rekonstrukce OÚ, součástí rekonstrukce bude i oprava
střechy OÚ a informaci o postupu prací na tomto projektu
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6. Věc: Hřiště
(celková doba trvání: 1 rok, 6 měsíců, tj. přibližně 17 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
2. 5. 2018 – ZO projednalo požádat hasiče o zajištění obnovy plotu vč. zasíťování na sportovním hřišti na
Šabaci a to na základě upozornění. Vzhledem k tomu, že nejsou nataženy sítě, míče často končí na soukromé
zahradě a taktéž dochází i k poškozování soukromého plotu.
5. 6. 2018 – ZO projednalo záležitost s výsledkem, že bude osloven projektant k vypracování projektové
dokumentace na oplocení hřiště. S ohledem na bezpečnost bude toto oplocení zajištěno odbornou firmou
17. 7. 2018 – Projektová dokumentace na oplocení hřiště byla vypracována a předložena členům ZO. ZO
schválilo oplocení hřiště, které bude projednáno s vlastníky sousedních pozemků a následně vypsáno
výběrové řízení na vlastní oplocení (7 hlasů pro)
4. 9. 2018 – Požadavek na provedení zjednodušené stavby byl zaslán na Stavební úřad v Lipníku nad Bečvou.
2. 10. 2018 – Na základě schváleného stavebního povolení ze strany Stavebního úřadu v Lipníku nad Bečvou
bude vypsáno výběrové řízení.
12. 11. 2018 trvá
3. 12. 2018 trvá
6. 2. 2019 ZO schválilo podání žádosti o dotaci z MMR ČR na vybudování víceúčelového hřiště - Radotín
5. 8. 2019 - 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).
7. 10. 2019 – ZO vzalo na vědomí informaci starosta o oslovení starostů blízkých obcí, kde se již tato investice
realizovala s žádostí o kontakty na stavební, popř. montážní firmy

7. Věc: Připojení kanalizace k ekologickým rybníkům
(celková doba trvání: 4 roky, 8 měsíců, tj. 51 zasedání)
Stav k 11. 11. 2019: NEVYŘEŠENO
Dne 10. 3. 2015 – XY byla pověřena jednáním ve věci napojení nových kanalizačních přípojek jednotlivých
uživatelů kanalizace na kanalizaci stávající, přičemž je nutno prověřit stávající stav původní kanalizace. Ing.
Pátková bude na příštím zasedání zastupitelstva informovat o výsledcích jednání.
Dne 7. 5. 2015 – manželé XY byli písemně požádáni o povolení přístupu na pozemek p.č. 63 za účelem opravy
drenáže a kanalizace.
Dne 2. 6. 2015 – stavba rybníků ukončena
Dne 7. 4. 2015 – trvá. Starosta informoval, že neexistuje projektová dokumentace ke kanalizaci, která odvádí
odpadní vody z domů v dolní části Šabace směrem ke Štěrbici, neboť byla vybudována více jak před 60 lety.
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Dne 30. 6. 2015 - – ZO projednalo potřebu oslovit XY, která by byla zodpovědná za provoz bio rybníků
Dne 1. 9. 2015 – trvá
Dne 6. 10. 2015 trvá
Dne 3. 11. 2015 trvá
Dne 5. 1. 2016 odsouhlasilo ZO odměnu pro XY xxx Kč měsíčně za dozor nad rybníky
6. 2. 2018 – ZO vzalo na vědomí neuznanou reklamaci EKOAGROSTAVU a je třeba informovat Ing. Pátkovou,
která zjišťovala stavební dozor nad touto akcí a stávající situaci. Starosta vyzval majitele dřeva, které je
v rybníku a v jeho blízkosti o odstranění.
6. 3. 2018 – neuznaná reklamace EKOAGROSTAVU byla projednána s XY, která zajišťovala stavební dozor nad
touto akcí. Se stanoviskem EKOAGROSTAVU souhlasí. Zároveň upozornila na dřevo, které je v rybníku a
v jeho blízkosti a zatěžuje břeh a požádala, aby majitel dřevo odstranil v termínu do 31. 3. 2018, jinak jeho
odstranění zajistí bez náhrady.
5. 6. 2018 ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce o možnosti v budoucnu vybudovat na Šabaci za
zahradami kanalizaci a napojit na ni domy, se spádem směrem dolů ke Štěrbici. Předem je třeba zajistit
souhlas vlastníků pozemků, po kterých by kanalizace vedla.
17. 7. 2018 trvá
4. 9. 2018 trvá
12. 12. 2018 – trvá, Starosta informoval, že bude osloven projektant na vypracování projektové
dokumentace na tuto kanalizaci.
Starosta informoval ZO, že řešil s projektantem opravu břehu biologického rybníka, který se uváží. Stav břehu
se stabilizoval, a proto mu bylo doporučeno ponechat ve stávajícím stavu.
3. 12. 2018 – Starosta informoval, že byl osloven projektant na vypracování projektové dokumentace na tuto
kanalizaci, který doporučil pověřit XY vypracováním této dokumentace – bude oslovena.
6. 2. 2019 trvá
4. 3. 2019 trvá
6. 5. 2019 ZO projednalo, že se doporučuje vybudovat kanalizaci na Šabaci (ze zadní části domů na hranách
pozemků).
5. 8. 2019 - informaci starosty, že byli osloveni obyvatelé Šabace, u kterých je předpoklad napojení se na novou
kanalizaci s vyústěním do biologických rybníků, Účastnící souhlasí s připojením se na kanalizaci na vlastní
náklady. V této souvislosti byl osloven majitel pozemku p. č. 63 v k. ú. Radotín u Lipníka nad Bečvou XY, přes
jehož pozemek by kanalizace vedla, o souhlasné stanovisko. Následně by byla podána žádost o vypracování
projektové dokumentace.
7. 10. 2019 – ZO vzalo na vědomí že, majitel pozemku p. č. 63 v k. ú. Radotín zaslal zamítavé stanovisko
ohledně vybudování obecní kanalizace (viz příloha)
11. 11. 2019 – stále není vyřešeno
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