Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 23/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 11. 7. 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 19.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 18/1 Vstoupit v jednání se společností KAZIKO a.s., Praha ke snížení nabídkové ceny na
zhotovení stavby „Přechod Vinořská“ (stavební technik), splněno
Pořad jednání:
23/1
23/2
23/3
23/4
23/5

Faktury
Pronájem plochy pro 3 parkovací stání na pozemku parc. č. 261/11
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červen 2016
Zápis č. 17 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
Informace starosty obce + různé

23/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 160701 za výkon funkce stavebního technika v měsíci červen 2016 Ing. Davidu
Hruškovi ve výši 41.196,- Kč,
b) faktury č. 16FV125 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD Radonice“ v měsíci
červen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 768.511,- Kč,
c) pojistného dle smlouvy č. 5209046053 (pojištění živelní, pojištění pro případ odcizení,
vandalismus) Pojišťovacímu makléřství Inpol a.s. ve výši 67.034,- Kč,
d) faktury č. VF1-0015/2016 za Změnu ÚP č. 5 obce Radonice - II. etapa společnosti ARI
PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

23/2

Pronájem plochy pro 3 parkovací stání na pozemku parc. č. 261/11

Rada obce obdržela na základě zveřejněného záměru na pronájem parkovacích stání na
pozemku parc. č. 261/11 jednu nabídku a to od pana Marka Macha s nabídkovou cenou
1.000,- Kč/rok.
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Machem za nabídkovou cenu 1.000,Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude stanovena podmínka, že parkovací stání budou na náklady
nájemce vyznačena a osazena příslušnou dopravní značkou, pozemek zůstane neoplocen
a volně přístupný (příloha č. 1 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce
Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 5

23/3

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červen 2016

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červen 2016 (příloha
č. 2).

23/4

Zápis č. 17 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 17 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
(příloha č. 3).

23/5

Informace starosty obce + různé

a) Starosta informoval o jednání s hejtmanem Středočeského kraje panem Milošem Peterou
a náměstkyní MŠMT paní Zuzanou Matuškovou ohledně možné dotace na výstavbu
základní školy.
Paní náměstkyně Matušková projevila poměrně dobrou informovanost o naší situaci,
informovala o probíhajících jednáních s Hlavním městem Prahou o navýšení kapacit
základních škol. Zmiňovala například budoucí volné kapacity MČ Čakovice. Starosta paní
náměstkyni vysvětlil, že pro naši obec nejsou Čakovice reálným řešením a vysvětlil jí
podrobně naši situaci a učiněné přípravné kroky k vybudování Základní školy Radonice.
Dle náměstkyně Matuškové je ze strany MŠMT třeba brát v potaz efektivitu vynaložených
finančních prostředků, proto by zřejmě jako racionální varianta připadala minimálně v I.
etapě v úvahu výstavba budovy pouze pro I. stupeň základní školy. Bylo domluveno, že
paní náměstkyni bude zaslán dopis s přesným popisem situace, demografickou studií a
stavební studií základní školy jako podklad pro další jednání
b) Sportcentrum Radonice
Proběhlo jednání s panem Kolářem ze Sportcentra Radonice ohledně využití volných
kapacit Sportcentra. Nabízí využití kapacit pro občany Radonic, včetně možnosti
budoucího využití pro eventuelní pravidelnou tělesnou výchovu ZŠ Radonice.
c) Stavební akce:
1. Stavební úpravy KD Radonice – probíhá dle harmonogramu.
2. Oplocení budovy OÚ a MŠ Radonice – probíhá dle harmonogramu.
3. Přechod Vinořská – k realizaci dojde příští týden.
4. Vnitřní vchodové dveře do budovy OÚ (1. patro) – k realizaci dojde příští týden.

5. Poškození zámkové dlažby u č.p. 8 – olejová skvrna. Úhrada domluvena s majitelem
objektu, provede firma KAZIKO a.s.
6. Projektová příprava základní školy
a) Probíhají přípravy na zřízení provizorní 1. třídy v Obecním domě Radonice
(hygiena, osvětlení, akustika).
b) Projekt vlastní stavby základní školy – tento týden budou dodány první
vizualizace.

USNESENÍ č. 23/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 7. 2016
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 23/3
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za červen 2016.
Bod 23/4
- Zápis č. 17 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.
Bod 23/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 23/1 a)
- proplacení faktury č. 160701 za výkon funkce stavebního technika v měsíci červen
2016 Ing. Davidu Hruškovi ve výši 41.196,- Kč.
Bod 23/1 b)
- proplacení faktury č. 16FV125 za práce provedené na akci „Stavební úpravy KD
Radonice“ v měsíci červen 2016 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 768.511,- Kč.
Bod 23/1 c)
- proplacení pojistného dle smlouvy č. 5209046053 (pojištění živelní, pojištění pro
případ odcizení, vandalismus) Pojišťovacímu makléřství Inpol a.s. ve výši 67.034,- Kč.
Bod 23/1 d)
- proplacení faktury č. VF1-0015/2016 za Změnu ÚP č. 5 obce Radonice - II. etapa
společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.
Bod 23/2
- uzavření nájemní smlouvy s panem Machem na pronájem parkovacích stání na
pozemku parc. č. 261/11 za nabídkovou cenu 1.000,- Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude
stanovena podmínka, že parkovací stání budou na náklady nájemce vyznačena
a osazena příslušnou dopravní značkou, pozemek zůstane neoplocen a volně přístupný.

….………………………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

příloha č. 2

příloha č. 3

