
      

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 36/2017 ze schůze Rady obce 

konané dne 6. 11. 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 17.00 hodin. 

Přítomno:      5 členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

 

36/1 Faktury  

36/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za říjen 2017 

36/3 Smlouva o zřízení věcného břemene  

36/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu  

36/5 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

36/6 Informace starosty obce + různé 

 

 

36/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 17FV321 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa“ v měsíci 

říjen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 2.083.849,- Kč včetně DPH. Proti faktuře budou 

započteny penalizační faktury a pokuty ve výši 274.000,- Kč. Rada obce ukládá obecnímu úřadu 

vystavit penalizační faktury za nesplnění termínů a pokuty za porušení BOZP, 

b) faktury č. 17028 za konzultace v období 10/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 44.946,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

36/2 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za říjen 2017 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za říjen 2017. 

 



36/3 Smlouva o zřízení věcného břemene 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020671 

„Radonice – kNN pro p.č. 48/1, Hana Field“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 1 – 

smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, rozpočet, smlouvy). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

36/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

 stavbu  

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o 

právu provést stavbu EP-12-6003751/VB/1 „Radonice Pavlova KSÚS přeložka kVN“ se společností 

ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 2 – smlouva bude zveřejněna na stránkách obce v záložce Vyhlášky, 

rozpočet, smlouvy). 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

36/5 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

Rada obce schvaluje proplacení příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za první pololetí školního 

roku 2017/2018 Městské části Praha – Satalice ve výši 259.424,80 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:    0 

 

 

36/6 Informace starosty obce + různé 

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o vandalském pokácení 6 kusů lip za domem 

č.p. 347 v ulici Jabloňová. Předběžná škoda je odhadnuta na 150.000,- Kč. Bylo podáno trestní 

oznámení na Policii ČR. U firmy FYTOMAX je objednána nová výsadba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 36/2017 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 6. 11. 2017 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:  

 

A. Bere na vědomí: 

Bod 36/2  

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za říjen 2017.  

Bod 36/6 

- informaci starosty obce o vandalském pokácení 6 kusů lip za domem č.p. 347 v ulici 

Jabloňová. Předběžná škoda je odhadnuta na 150.000,- Kč. Bylo podáno trestní oznámení na 

Policii ČR. U firmy FYTOMAX je objednána nová výsadba. 

  

B. Schvaluje: 

Bod 36/1 a) 

- proplacení faktury č. 17FV321 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 

1.etapa“ v měsíci říjen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 2.083.849,- Kč včetně DPH. 

Proti faktuře budou započteny penalizační faktury a pokuty ve výši 274.000,- Kč. 

Bod 36/1 b) 

- proplacení faktury č. 17028 za konzultace v období 10/2017 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

44.946,- Kč.  

Bod 36/3 

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020671 „Radonice – 

kNN pro p.č. 48/1, Hana Field“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.  

Bod 36/4 

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu EP-12-6003751/VB/1 „Radonice Pavlova KSÚS přeložka kVN“ se společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

Bod 36/5 

- proplacení příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za první pololetí školního roku 

2017/2018 Městské části Praha – Satalice ve výši 259.424,80 Kč.  

 

C. Ukládá: 

Bod 36/1 a)  

Obecnímu úřadu 

- vystavit společnosti KAZIKO a.s. penalizační faktury za nesplnění termínů a pokuty za 

porušení BOZP na stavbě „Základní škola Radonice – 1.etapa“.  

 

 

 

 

                                     

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce 

 

 


