
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 5/2016 ze schůze Rady obce 

konané dne 8. 2. 2016 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 5 členů  

Hosté:  pan Jakub Fischer, pan Martin Leták, pan Aleš Holzmann, Ing. Petr Chmel 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 2/3 Připravit návrh řešení úpravy pozemní komunikace v ulici Příčná (stavební technik 

obce), trvá   

 

Pořad jednání: 

5/1 Řešení úpravy komunikace v ulici Příčná  

5/2 Faktury  

5/3 Kulturní dům Radonice 

5/4 Připojení se k žalobě proti 1. aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 

5/5  SOKP 

5/6 Informace starosty obce + různé 

 

5/1 Řešení úpravy komunikace v ulici Příčná  

Jednání rady obce se zúčastnili pánové Fischer, Leták a Holzmann se žádostí o úpravu 

průjezdu a parkovacích míst před jejich nemovitostmi v ulici Příčná.  

Rada obce po diskusi s nimi upřesnila zadání stavebnímu technikovi obce dle usnesení RO 

2/3 (nezpevněná plocha bude zpevněna zatravňovací dlažbou). 

 

 

5/2 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 201602 za zimní údržbu komunikací 

firmě Tomáš Šístek ve výši 21.598,50 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

 

 



5/3 Kulturní dům Radonice 

Rada obce : 

a) Bere na vědomí, že exekuční vyklizení kulturního domu proběhne 2. 3. 2016.   

b) Schvaluje úhradu zálohy na exekuci ve výši 42.350,- Kč dle usnesení č.j. 167 EX 

14255/15-33(příloha č. 1).   

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

5/4 Připojení se k žalobě proti 1. aktualizaci  ZÚR hl. m. Prahy 

Rada obce schvaluje připojení se obce k žalobě proti 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje 

hlavního města Prahy (1. AZÚR HMP). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

5/5  SOKP 

a) Ve středu 10. 2. 2015 proběhne jednání u městského soudu proti 1. AZÚR HMP.   

b) Na evropskou komisi byl zaslán Iniciativou starostů pro okruh dopis ohledně posuzování 

stavby 511 dle staré EIA. 

 

 

5/6 Informace starosty obce + různé 

a) Zápis do ZŠ Satalice 

Dle informací starostky MČ Praha Satalice je mírný přetlak dětí, situaci bude řešit po 

druhém zápisu, který proběhne tento týden.   

b) Proběhlo jednání starosty Obce Radonice s rodiči dětí zapsaných do ZŠ Satalice. 

Konkrétní řešení bude realizováno po druhém zápisu.   

c) Pracovní schůzka zastupitelstva obce na téma řešení situace kolem ZŠ proběhne 

10. 2. 2016 v 19.00 hodin. 

d) Údržba obce  

- byla předána výpověď z pracovního poměru panu Františku Jedličkovi, 

- na hlavní pracovní poměr nastoupí pan Václav Žáček. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 5/2016 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 8. 2. 2016 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Bere na vědomí: 

 

Bod 5/1 

- závěry z jednání ohledně řešení úpravy komunikace v ulici Příčná.   

Bod 5/3 a) 

- informaci, že exekuční vyklizení kulturního domu proběhne 2. 3. 2016.   

Bod 5/5 

- informace ohledně SOKP.   

Bod 5/6 

- informace starosty obce + různé.   

 

 

B. Schvaluje: 

 

Bod 5/2 

- proplacení faktury č. 201602 za zimní údržbu komunikací firmě Tomáš Šístek ve výši 

21.598,50 Kč včetně DPH.   

Bod 5/3 b) 

- úhradu zálohy na exekuci ve výši 42.350,- Kč dle usnesení č.j. 167 EX 14255/15-33.   

Bod 5/4 

- připojení se obce k žalobě proti 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města 

Prahy (1. AZÚR HMP).   

 

 

 

 

 

                             

                              ….……………………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           příloha č. 1  

 

 
 

 

 

 

 


