
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 6/2016 ze schůze Rady obce 

konané dne 15. 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: 4 členové  

Omluveni: Václav Myslivec 

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: 

6/1 Smlouva o dílo 

6/2 Faktury   

6/3 Informace starosty obce + různé 

 

6/1 Smlouva o dílo 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Moudrým na vypracování 

projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení na akci „Stavební úpravy Kulturního 

domu Radonice“ ve výši 350.000,- Kč (příloha č. 1 – smlouva bude zveřejněna na stránkách 

obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy). 

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

6/2 Faktury   

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury (výzvy k platbě) č. 503 za dodávku a instalaci PC a internetu pro kamerový 

systém společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 32.750,- Kč,  

b) faktury č. 186 za přepojení a zapojení stožárů veřejného osvětlení a rozvaděčů pro 

kamerový systém firmě Miloslav Mráček ve výši 41.125,48 Kč včetně DPH,   

c) faktury č. 184 za dodávku a montáž zásuvek v RPA firmě Miloslav Mráček ve výši 

20.357,04 Kč včetně DPH, 



d) faktury č. 187 za výměnu jističe v RPA, osvětlení zvonice, opravu topení v Obecním 

domě firmě Miloslav Mráček ve výši 22.048,62 Kč včetně DPH, 

e) faktury č. 189 za dodávku a montáž reflektorů na budovu OÚ, oprava a revize 

hromosvodu na budově OÚ a MŠ firmě Miloslav Mráček ve výši 37.643,10 Kč včetně 

DPH.   

Hlasování: 

Pro: 4 Proti:    0 

 

 

6/3 Informace starosty obce + různé 

a) ZŠ Satalice 

Proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce na téma „Případná výstavba ZŠ 

v Radonicích“.   

Proběhlo jednání se starostkou MČ Praha Satalice ohledně obsazení školy v Satalicích – 

do budoucna pravděpodobně nebude dostatek kapacity pro děti z Radonic. 

Byly zahájeny práce na studii proveditelnosti výstavby ZŠ v obci. 

b) Proběhlo první stání u soudu proti 2. aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy – přerušeno do 

17. 2. 2016.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 6/2016 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 2. 2016 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Bere na vědomí: 

 

Bod 6/3 

- informace starosty obce + různé.   

 

 

B. Schvaluje: 

 

Bod 6/1 

- uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Moudrým na vypracování projektové 

dokumentace a vyřízení stavebního povolení na akci „Stavební úpravy Kulturního 

domu Radonice“ ve výši 350.000,- Kč.   

Bod 6/2 a) 

- proplacení faktury (výzvy k platbě) č. 503 za dodávku a instalaci PC a internetu pro 

kamerový systém společnosti JR-NET s.r.o. ve výši 32.750,- Kč.   

Bod 6/2 b) 

- proplacení faktury č. 186 za přepojení a zapojení stožárů veřejného osvětlení 

a rozvaděčů pro kamerový systém firmě Miloslav Mráček ve výši 41.125,48 Kč včetně 

DPH.   

Bod 6/2 c) 

- proplacení faktury č. 184 za dodávku a montáž zásuvek v RPA firmě Miloslav Mráček 

ve výši 20.357,04 Kč včetně DPH.   

Bod 6/2 d) 

- proplacení faktury č. 187 za výměnu jističe v RPA, osvětlení zvonice, opravu topení 

v Obecním domě firmě Miloslav Mráček ve výši 22.048,62 Kč včetně DPH.   

Bod 6/2 e) 

- proplacení faktury č. 189 za dodávku a montáž reflektorů na budovu OÚ, oprava 

a revize hromosvodu na budově OÚ a MŠ firmě Miloslav Mráček ve výši 37.643,10 

Kč včetně DPH.   

 

 

 

                             

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

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 


