ProRadotín, z. s.
Malá obec, velké věci

Víte, že …. (1. část)
Víte, že…
starosta obce Radotín může rozhodovat o jakékoliv finanční částce zcela bez omezení jak co do
výše tak i způsobu použití obecních financí? Zastupitelstvo nepřijalo do svého rozhodování bod,
kterým by omezilo možnost samostatného rozhodnutí starostou např. do částky 20 000 Kč. Od vyšší
částky by muselo o útratě rozhodnout zastupitelstvo svým souhlasem. V praxi to znamená, že když
zastupitelstvo schválí např. nákup radarů, je už jen na starostovi, s jakou firmou a za jakých
finančních podmínek podepíše smlouvu. (O nevyužití dotací na nákup radarů se dočtete na str. 4). To
by se ale také mohlo stát, že se obec dostane do dluhů na roky dopředu. V jiných obcích je běžná věc,
že konečnou smlouvu odsouhlasí zastupitelstvo, protože víc hlav víc ví, u nás v Radotíně nikoliv. Proč?
Nemělo by zastupitelstvo vidět každou smlouvu, aby se k ní mohlo vyjádřit? A omezit rozhodovací
pravomoci starosty o vyšších finančních částkách?

Víte, že ….
obec neprojevila sebemenší zájem o grant ve výši půl milionu korun? O tuto částku lze žádat do
začátku ledna. Je určena na zvelebení místa na setkávání veřejnosti, a to jak vnitřních prostor tak na
výstavbu krytého venkovního posezení, altánu, grilovacího místa či čehokoliv, co by nás napadlo, kde
bychom se mohli spolu všichni občané setkávat. Zastupitelstvo jsme s touto možností seznámili na
zasedání 11. 11. 2019. Dodnes nás nikdo neoslovil se žádostí o informace a s možností spolupráce.
Považujeme to tedy za zahození možnosti získat tyto peníze a neochotu a neschopnost nevyužít této
skvělé možnosti, jak získat 500 000 Kč pro věc prospěšnou pro všechny občany obce.

Víte, že…
slovo participace je starostovi a místostarostce neznámé? Na zasedání dne 11. 11. 2019 (1:40h) byl
vznesen dotaz: Máme ve své obci vypsán participační plán? Máme strategický plán, který hovoří o
zapojování veřejnosti? (důvod dotazu - byl vypsán grant na půl milionu korun na zvelebení veřejného
prostoru pro komunitní setkávání. Požádat o něj může kdokoliv, spolek nebo obec. Podmínkou je
participace, to znamená spolupráce žadatele o grant s ostatními institucemi, spolky a veřejností.)
Odpověď starosty: O takovém plánu nevíme, takže asi nemáme. Jedině, že bysme ho vytvořili.
Znamená to tedy, že starosta ani místostarostka vůbec neuvažovali a ani neuvažují o zapojení
veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Pak by možná ale starosta měl vědět, že…
se na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj, v odkazu Podpora obnovy a rozvoje
venkova můžeme dočíst: Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel,
zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu
bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá
participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s
ProRadotín, z. s., IČ 08354791, www.proradotin.cz, proradotin@email.cz

ProRadotín, z. s.
Malá obec, velké věci
místními tradicemi.
A zase to slovo participace, tedy zapojení veřejnosti. U nás starosta
s místostarostkou neudělali nikdy ani veřejnou anketu. A když ji udělal někdo jiný, o výsledky nemají
zájem a veřejnost k diskuzi nikdy nevyzvou.

Jak je pak ale možné, že…
stačí prostá žádost veřejnosti skládající se ze dvou domácností, aby se z vlastních peněz obce
postavilo hřiště za minimálně 1,6 milionu korun, bez dotace a nestandardních rozměrů?
Z jednotlivých zasedání vyplývá, že většina občanů je proti tomuto způsobu výstavby hřiště. Tak je
hlas veřejnosti důležitý nebo ne? A proč je tedy něčí hlas silnější a důležitější než hlas více lidí? Zřejmě
tu máme nerovnoprávnost mezi občany, jinak si to vysvětlit neumíme.

Víte, že…
starosta na veřejném zasedání dne 11. 11. 2019 nemluvil pravdu? Na zasedání dne 11. 11. 2019
(1h:41 minut) padl dotaz, zda starosta vyvěsil dokument, který mu byl poslán z Odboru sociálních
věcí. Jednalo se o připomínkování ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na Lipensku.
Pan starosta potvrdil, že to bylo vyvěšeno na internetu i na fyzické úřední desce. Jelikož obec musí
archivovat všechny dokumenty vyvěšené na úřední desce, lze toto tvrzení snadno potvrdit. Anebo
v tomto případě vyvrátit, dokument na naší euronástěnce nikdy nevisel a občané tak byli připraveni o
možnost vznést připomínky k plánu rozvoje sociálních služeb v našem regionu. Tečka, nezájem, bez
omluvy.

Víte, že…
starosta nás uváděl úmyslně v omyl (lhal by bylo více na místě, ale budeme opatrní s touto
formulací), když pronesl, že z estetických důvodů nemůže stát obecní úřad pod kapličkou? Pokud
pomineme absurdnost tohoto výroku (Jsou pod kapličkou dostatečně estetické dvě odstavné plochy
pro auta včetně hromady štěrku a kontejnerů na tříděný odpad?), překročil starosta své pravomoce,
jelikož on není kompetentní osoba pro tato rozhodnutí. Jediný orgán, který může vydat stanovisko,
zda je něco vyhovujícího z estetického hlediska, je stavební úřad, který na základě žádosti na dané
místo pošle odborníka.

Víte, že…
starosta opakovaně a dlouhodobě porušuje zákon o obcích, když neinformuje o místě, času a
programu zasedání 7 dní předem? Starostu jsme na to upozornili na zasedání dne 7. 10. 2019.
Starosta odpověděl: „Tak potom byste tu neměli být. (…) Je zbytečné dělat kolem toho záležitosti, jak
se říká. Určitě víte, kdy se to koná. Když se to někoho týká, tak ho pozveme.“ Zajímavé je, že sám
starosta v roce 2011 sepsal a podepsal Jednací řád zastupitelstva obce Radotín (možno najít na
webových stránkách obce), kde v čl.2 píše: 1 – Zasedání ZO je veřejné. Informace o době, místě a
navrženém programu zasedání zveřejní Obecní úřad na úřední desku alespoň 7 dní předem a možno i
jiným způsobem, např. vyhlášením v místním rozhlase. Znamená to tedy, že starosta něco napíše,
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podepíše a pak to sám nedodržuje a na upozornění občanů reaguje nanejvýš arogantním a
pohrdavým způsobem.

A také, že…
Starosta nedodržuje, co sám osobně napsal do Jednacího řádu zastupitelstva obce Radotín v dalším
bodě: 2 – Zápis bude vyvěšen na úředních deskách Obecního úřadu a to do 2 dnů po termínu
stanoveném k jeho vyhotovení a to nejméně po dobu 15 dnů, s označením data jeho vyvěšení a
sejmutí. Nic takového se nedělo, na úřední desce nikdy před tím a ani nyní zápis nevisel a nevisí. A
pokud už tam dnes visí dokument s názvem „ustanovení“, je špatně vyvěšen, nedává smysl a ani po
našem upozornění to nebylo napraveno.

Máte pocit, že v jiných obcích využívají více dotací než u
nás?
Pokud ano a slušně svůj názor sdělíte zastupitelstvu obce Radotín, tedy zastupitelům veřejnosti, kteří
za svou činnost pobírají finanční odměnu, dostane se vám u nás v obci Radotín této reakce:
Místo: obecní úřad, zasedání zastupitelstva obce Radotín
Datum: 11. 11. 2019, čas v audiozáznamu 1h:20 minut
Osoby: občan, pan starosta Antonín Dolák (S), zastupitel Karel Dolák (K.D.)
Občan: “Po změně vedení v obci Lipová podali 9 žádostí o dotace, 6 bylo úspěšných, tedy v jednom
roce získali 6 dodací…. „ K.D.: „To je pěkný, nechceš si to pohlídat? Najdi si stránky, načti tituly a
vždycky příjdi…“ Občan: “Já nic nechci hlídat“ K.D.: “No vidíš, zkus to, prosím Tě, zkus to. My
nejsme Lipová, my nemáme pálenicu, zkus to“. (…)
S: „Děkuji, je to dobrý podnět, alespoň víte, jak máte příště jednat, až budou volby, a beru to jako
kladně.“ Občan: „Já chtěl jen říct, jak se dá žádat o ty dotace:“ K.D.: “Najeď si na ty stránky,
proštuduj si to tam a potom o tom něco vykládej.“ Občan: „Nebudu nic vykládat, mně stačí výsledky
v té obci po jednom roce.“ S: „Řekls to velmi pěkně, je to dobrý nápad.“ Občan: “Řekl jsem to
normálně, každý si z toho vybere, co chce, tak to bylo vždycky. Není to všechno, jak se říká, že to
nejde.“
A pak jen ticho, žádná reakce, žádné děkujeme, budeme o tom
přemýšlet, budeme se inspirovat, budeme se snažit…NIC, NEZÁJEM.
Tento způsob jednání zastupitelů obce s váženým občanem obce a voličem není třeba komentovat.

A tak, když už jsme nakousli ty dotace, tak pár informací, které se
dají dohledat kdekoliv na internetu nebo veřejných portálech:
Radary:
ZO Radotín od roku 2012 řeší radary. Dle zápisu ze zasedání - 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.
V listopadu 2019 obec koupila po 6 letech jednání radary za plnou částku cca 100 000 Kč. Jak to, že
se neřídili odhlasovaným bodem programu, tedy využít dotací? To o ně v průběhu 4 let ani jednou
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nepožádali? Např. na první klik jsme našli na stránkách https://www.empemont.cz/dotace/dotacena-radary nabídku na vypracování dokumentace k žádosti na dotace na radary, úspěšnost mají 95 % a
dotace by pokryla 85 % pořizovací částky. To jako vážně?!! Tak co celé ty 4 roky v této záležitosti
starosta dělal? NIC

Kanalizace:
Ze zápisu ze zasedání: 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. V roce 2015 projednali to samé a v roce 2018 zase. Takže
každé dva roky se ZO probudí, něco odsouhlasí a zase spí? Každý rok je vypsána dotace na kanalizaci,
tedy na připojení na biologické čističky odpadních vod. Proč za 4 roky nebyla podána ani jedna
žádost? Nyní např. do 31. 1. 2020 lze žádat o dotaci na vybudování kanalizace s pokrytím nákladů
63,75 % (https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70). Využije starosta
této dotace, nebo budeme opět čekat, až to bude „jak se říká“ hořet a budeme to platit celé z našich
obecních veřejných peněz?

Veřejné osvětlení:
Ze zápisu ze zasedání: 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“. Kde je to osvětlení? Jak svépomocí, jako že si ty sloupy postavíme
sami? To jako vážně? Tma je u nás jak v pytli, na obecním úřadě se nemůžete bez baterky strefit do
klíčové dírky, na autobusové zastávce nevíte, koho po setmění zdravíte. Bezpečnost občanů na
prvním místě, ne?! A lampy, které tu sem tam máme a k tomu několik typů, jsou zcela nevyhovující,
jak si lze přečíst v příručce
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/SOPSjednoducha_osvelovaci_prirucka_pro_obce-20180122.pdf. Četl ji někdy starosta nebo
místostarostka? Těžko, jinak by asi konali. Každý rok je vypisována dotace na veřejné osvětlení, zde
jsme na jeden klik našli tento odkaz https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_180724_SZ/$FILE/prezentace_TK_MPO%2BMZP_
DEF.pdf. Takže za dva roky ani jedna žádost o dotace, osvětlení neekologické, neekonomické, ne
všude a tam, kde je, spíš svítí občanům do oken než na cestu.

Obecní úřad:
Ze zápisu ze zasedání: 3. 11. 2015 – Rekonstrukce OÚ – do příštího zasedání si zastupitel připraví
návrhy a doporučení, která by mohla být zpracována do projektu rekonstrukce OÚ. Každý rok jsou
vypisovány dotace na rekonstrukce obecních úřadů, obec nezažádala ani o jednu dotaci. Co trvalo na
návrhu rekonstrukce starostovi 4 roky netušíme, ze zápisu ale víme, že 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. Do dnešního dne se žádná anketa nekonala.
A jsme opět u té participace. Kdyby se ZO zajímalo o názor veřejnosti, přizvalo si na jednání o
obecním úřadu mediátora, mohli jsme mít obecní úřad již hotový. A pak, najednou v roce 2019 začala
být na programu stavba nového obecního úřadu. Kdo má v obci představu o tom, co by takový objekt
měl obsahovat a pokud neumíme získat dotace ani na radar, jak "těžko a složitě" se budou vyřizovat
dotace na novostavbu v řádech milionů Kč nebo si obec troufne stavbu na úvěr? Vlastních zdrojů
obce bude stěží tolik, aby to pokryly. A má někdo s rozhodovací pravomocí vůbec zdání o tom, že od
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příštího roku každá nová stavba musí být v energeticky pasívním režimu? Dělají se studie za
desetitisíce a bral někdo v potaz, že stávající objekt obecního úřadu potřebuje novou střechu a že
taková nástavba ve formě dřevostavby a vazníkové krovy s lehkou krytinou by stávající nedostatečné
základy nezatížily víc než současná těžká střecha. To by chtělo otevřenou diskuzi na toto téma mezi
občany a zastupitelstvem. Jenže jak, když jakýkoliv problém na zasedání OZ se zamete pod stůl a
hlavně "pojďme už domů".
V roce 2019 utratila obec cca 18 000 Kč za studii na nový obecní dům, požádala o dotaci na
zpracování studie a pak byli zastupitelé velice překvapeni, že občané jsou rozhořčeni, jelikož o této
akci nebyli informováni, ostatně stejně jako nebyli informováni zastupitelé, jak máme potvrzeno
audionahrávkou zasedání dne 1. 7. 2019. Ale takto se na žádné jiné obci nejedná!
Jedním příkladem, že to jde i v menší obci, než jsme my, je obec Sobíšky. Jsou krásným příkladem
spolupráce zastupitelstva a veřejnosti. http://cestamipromen.cz/promeny-2019/910-sobiskyrekonstrukce-budovy-obecniho-uradu-v-sobiskach-s-viceucelovym-vyuzitim.

Proč to v Sobíškách, které mají 170 obyvatel, jde a u nás to nejde?

Autobusové čekárny
Ze zápisu zasedání: Dne 7. 5. 2015 – na základě zjištění cenových nabídek bude řešeno z dotačních
prostředků. Každý rok je možno žádat o dotaci na vybudování čekárny, obec nepodala za 4 a půl roku
ani jednu žádost, proč? V jiných obcích kolem nás to jde, např. obec Býškovice se může chlubit
takovým skvostem -

A na co se čeká u nás? Zaplatí to starosta zase celé z obecních peněz? Proč? A proč postavíme jen
jednu čekárnu, když každý den čekají naše děti a naši spoluobčané na obou stranách komunikace?
Našetřeno peněz máme dost, jak nám potvrdila paní místostarostka. Proč se drží zarytě staré zděné
čekárny, na jejíž opravu vydáme možná stejně peněz, jako by se vydalo za novou moderní a
vyhovující čekárnu na odpovídajícím místě a ne přes silnici v místě nepřehledné křižovatky?
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