
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 9/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 13. 3. 2017 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 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

Pořad jednání: 

9/1 Faktury 

9/2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

9/3 Zápis č. 47 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

9/4 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice 

 Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2017  

9/5 Informace starosty obce + různé 

 

 

 

9/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 32017 za zpracování projektové 

dokumentace vodovodu v ulici Vinořská společnosti LK PROJEKT s.r.o. ve výši 30.976,- Kč 

včetně DPH.  

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

9/2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Radonice, kNN p.č. 112/20, 

KONZULT Invest“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 1). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 



9/3 Zápis č. 47 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 47 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

(příloha č. 2). 

 

 

9/4 Roční zpráva o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice 

 Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2017  

Rada obce bere na vědomí: 

a) Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za rok 

2016 (příloha č. 3).   

b) Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2017 (příloha č. 3).   

 

 

9/5 Informace starosty obce + různé 

a) Schůze rady obce se zúčastnil porybný pan František Vaňák. Předmětem jednání byl 

režim rybolovu v RPA. Rada obce schvaluje částku 10.000,- Kč na nákup ryb s tím, že 

v nakoupené osádce bude minimálně 10 ks dravců (štika, candát, okoun). Kontrolu před 

vypuštěním provede radní pan Forman. Rada obce nařizuje do konce srpna přísný zákaz 

krmení ryb. 

b) Starosta informoval o hackerském útoku na počítače OÚ. Počítače v sekretariátu a u 

účetních byly zakódovány a není do nich přístup. Za odkódování je požadováno výkupné 

4 bitcoiny (cca 120.000,- Kč). Věc byla oznámena na PČR. Probíhá pokus o rekonstrukci 

dat. Bude třeba posílit ochranu před podobnými útoky. Nabídku předloží pan Špička – 

ATALO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 9/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 13. 3. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 9/3 

- Zápis č. 47 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“. 

Bod 9/4 a) 

- Roční zprávu o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce Radonice za 

rok 2016.   

Bod 9/4 b) 

- Plán údržby vodohospodářského majetku obce Radonice na rok 2017.   

Bod 9/5 

- Informace starosty obce + různé 

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 9/1 

- proplacení faktury č. 32017 za zpracování projektové dokumentace vodovodu v ulici 

Vinořská společnosti LK PROJEKT s.r.o. ve výši 30.976,- Kč včetně DPH.   

Bod 9/2 

- uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Radonice, kNN p.č. 112/20, 

KONZULT Invest“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.   

 

 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


