
 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 14/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 24. 4. 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: 

 

14/1 Faktury 

14/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

14/3 Základní škola Radonice – 1. etapa 

14/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice  

14/5 Audit hospodaření obce 

14/6 Informace starosty obce + různé 

 

 

14/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 0141082015 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období            

01-03/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 276.076,00 Kč včetně 

DPH, 

b) faktury č. 170417112 za právní služby (rozšíření MŠ na ZŠ Radonice) JUDr. Davidu 

Mášovi ve výši 29.222,- Kč včetně DPH, 

c) faktury č. 4020028656 za dodávku a instalaci hardwarového a softwarového vybavení 

Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 37.437,- Kč včetně DPH, 

d) faktury č. 4020028657 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení Pavlu 

Špičkovi, Mratín ve výši 59.342,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 



 

14/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice 

a) Předání stavby bylo zahájeno 18. 4. 2017, bylo zjištěno několik desítek vad a nedodělků. 

Po odstranění vad a nedodělků bránících v užívání byla stavba převzata 21. 4. 2017, tj. se 

třídenním zpožděním. 

b) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 52 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ 

(příloha č. 1). 

 

 

14/3 Základní škola Radonice  

a) Proběhl zápis do 1. třídy základní školy. K zápisu přišlo 23 dětí, z toho 3 mají odklad 

školní docházky. 

b) Rada obce bere na vědomí informaci o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 

(příloha č. 2). 

c) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 2 a č. 3 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 3). 

d) Rada obce schvaluje Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty MŠ Radonice za rok 2016 (příloha 

č. 4). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

14/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice  

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 4. čtvrtletí roku 

2016 a za 1. čtvrtletí roku 2017 (příloha č. 5).   

 

 

14/5 Audit hospodaření obce 

a) Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radonice 

za rok 2016 a postupuje ji k dalšímu projednání finančnímu výboru a ukládá Ing. Zdeňku 

Růžičkovi informovat zastupitelstvo obce.   

b) Rada obce bere na vědomí dopis auditora zastupitelstvu Obce Radonice (příloha č. 6) 

a postupuje ho k projednání finančnímu výboru. 

c) Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 s auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

14/6 Informace starosty obce + různé 

a) Rada obce zve na Čarodějnice 2017 do Rodinného parku Amerika 30. dubna od 20.30 

hodin. Před vlastním pálením se koná lampionový průvod čarodějnic obcí, 

který vyrazí ve 20.15 od rybníka Haltýř. 

 



USNESENÍ č. 14/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 4. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 14/2 a) 

- Informaci o převzetí stavby KD Radonice dne 21. 4. 2017. 

Bod 14/2 b) 

- Zápis č. 52 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“. 

Bod 14/3 a) 

- Informaci o zápisu do 1. třídy základní školy.  

Bod 14/3 b) 

- informaci o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin. 

Bod 14/3 c) 

- Zápis č. 2 a č. 3 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“. 

Bod 14/4 

- Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice za 4. čtvrtletí roku 2016 a za 1. čtvrtletí 

roku 2017. 

Bod 14/5 a) 

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Radonice za rok 2016 a postupuje 

ji k dalšímu projednání finančnímu výboru. 

Bod 14/5 b) 

- dopis auditora zastupitelstvu Obce Radonice a postupuje ho k projednání finančnímu 

výboru. 

Bod 14/6 

- Informace starosty obce + různé. 

 

 

 

B. Schvaluje: 

Bod 14/1 a) 

- proplacení faktury č. 0141082015 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu 

v období 01-03/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 

276.076,00 Kč včetně DPH.   

Bod 14/1 b) 

- proplacení faktury č. 170417112 za právní služby (rozšíření MŠ na ZŠ Radonice) 

JUDr. Davidu Mášovi ve výši 29.222,- Kč včetně DPH.   

Bod 14/1 c) 

- proplacení faktury č. 4020028656 za dodávku a instalaci hardwarového 

a softwarového vybavení Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 37.437,- Kč včetně DPH.   

Bod 14/1 d) 

- proplacení faktury č. 4020028657 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení 

Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 59.342,- Kč včetně DPH.   



Bod 14/3 d) 

- Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty MŠ Radonice za rok 2016.   

Bod 14/5 c) 

- uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

s auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem.   

 

 

 

 

 

 

                                    

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 
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           Příloha č. 6 

 

 

 


