Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 20/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 19. 6. 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:
20/1
20/2
20/3
20/4

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Jenštejn
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Základní škola Radonice – 1. etapa
Informace starosty obce + různé

20/1

Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Jenštejn

Rada obce bere na vědomí Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1
územního plánu obce Jenštejn (materiál je k nahlédnutí na OÚ Radonice).

20/2

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene stavby

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Radonice, kNN, parc. č. 43/10,
Samková, IV-12-6021160“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 1 – smlouva bude
zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy).
Hlasování:
Pro: 5

20/3

Proti:

0

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 11 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice
– 1. etapa“ (příloha č. 2).

b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce, že dnešního dne bylo zjištěno, že
hlavní stavební práce na stavbě základní školy bude jako subdodavatel společnosti
KAZIKO a.s. vykonávat společnost SAWY GROUP a.s. Praha. Ředitel společnosti Ing.
Klug byl starostou obce a stavebním technikem upozorněn na nezbytnost dodržování jak
kvality díla, tak stanovených termínů.

20/4

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce projednala žádost občanů z ulice Jabloňová na doplnění provozního řádu
multifunkčního hřiště v ulici Jabloňová (příloha č. 3 – k nahlédnutí na OÚ).
b) Rada obce doplňuje Provozní řád multifunkčního hřiště v ulici Jabloňová o bod 6. ve
znění (příloha č. 4):
„Multifunkční hřiště je možno používat pouze v provozní době, a to v měsících:
- březen – září v době od 8.00 do 21.00 hodin,
- říjen – únor v době od 8.00 do 19.00 hodin.
c) Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit vyvěšení Provozního řádu multifunkčního
hřiště na webových stránkách obce a na oplocení hřiště.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 20/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 19. 6. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 20/1
- Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce
Jenštejn.
Bod 20/3 a)
- Zápis č. 11 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 20/3 b)
- informaci starosty obce, že dnešního dne bylo zjištěno, že hlavní stavební práce na
stavbě základní školy bude jako subdodavatel společnosti KAZIKO a.s. vykonávat
společnost SAWY GROUP a.s. Praha. Ředitel společnosti Ing. Klug byl starostou obce
a stavebním technikem upozorněn na nezbytnost dodržování jak kvality díla, tak
stanovených termínů.
Bod 20/4
- Informace starosty obce + různé

B. Schvaluje:
Bod 20/2
- uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Radonice, kNN, parc. č. 43/10,
Samková, IV-12-6021160“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
C. Doplňuje:
Bod 20/4 b)
-

Provozní řád multifunkčního hřiště v ulici Jabloňová o bod 6. ve znění:
„Multifunkční hřiště je možno používat pouze v provozní době, a to v měsících:
- březen – září v době od 8.00 do 21.00 hodin,
- říjen – únor v době od 8.00 do 19.00 hodin.

D. Ukládá:
Obecní úřadu
Bod 20/4 c)
- zajistit vyvěšení Provozního řádu multifunkčního hřiště na webových stránkách obce
a na oplocení hřiště.

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

Příloha č. 2

Příloha č. 4

