Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 9/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 19. 3. 2018 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:
4 členové
Omluveni:
pan Václav Myslivec
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 7/2 b) předložit žádost pana Mitra o odprodej části pozemku p.č. 262/1 k projednání
zastupitelstvu obce (místostarosta obce), trvá

Pořad jednání:
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5

Faktury
ZŠ a MŠ Radonice
Žádost o umístění nové lampy veřejného osvětlení
Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 262/1
Informace starosty obce + různé

9/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 201806 za práce provedené na akci „Základní
škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 15. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 1.106.114,88
Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 1.164.331,45 Kč včetně DPH).
Hlasování:
Pro: 4

9/2

Proti:

0

ZŠ a MŠ Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 42 a 43 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).

b) Rada obce schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017 a rozdělení hospodářského
výsledku takto (příloha č. 2) :
- do rezervního fondu
20.000,- Kč,
- do fondu odměn
18.989,- Kč.
Hlasování:
Pro: 4

9/3

Proti:

0

Žádost o umístění nové lampy veřejného osvětlení

Rada obce projednala žádost pana Krištoufka na instalaci další lampy veřejného osvětlení na
křižovatce ulic Vinořská a Na Proutkách. Rada obce souhlasí s osazením lampy v souvislosti
s pracemi v ulici Krátká a ukládá obecnímu úřadu informovat o výsledku pana Krištoufka.
Hlasování:
Pro: 4

9/4

Proti:

0

Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 262/1

Rada obce projednala žádost pana Rusa o odprodej části pozemku parc. č. 262/1 o celkové výměře
11 m2 a pověřuje místostarostu obce předložením této žádosti k projednání na příštím zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro: 4

9/5

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Proběhlo jednání starosty obce s ředitelem KSÚS ohledně opravy silnice přes Radonice. Bylo
přislíbeno jednání přímo v obci za účelem konkrétního řešení.
b) Proběhlo jednání se společností Stavokomplet ohledně zahájení stavebních prací v ulici Krátká.
c) Starosta obce informoval radu obce o situaci s pozemkem parc. č. 188/18 (v sousedství nové
školy) ve vlastnictví státu, o jehož převod obec požádala Státní pozemkový úřad. Převod zatím
nemůže proběhnout, protože na pozemek byly soudně uplatněny nároky na nevypořádané
restituce. Starosta bude dále jednat s právním zástupcem žalobců.
d) Bylo vydáno stavební povolení na opravu mostu v ulici Pavlova. Vzhledem k tomu, že ve
stavebním povolení nejsou řešeny objízdné trasy a obslužnost ulic Na Plachotě a V Oužlabině
rada obce bude záležitost řešit podáním odvolání proti stavebnímu povolení.
e) Starosta a místostarosta se zúčastnili jednání ohledně SOKP na ŘSD. Byla představena varianta
se zahloubením s valy. Obec setrvává na negativním stanovisku k vedení trasy přes území obce.
Zástupci zúčastněných obcí požadují posouzení technického řešení trasy v tunelu.

USNESENÍ č. 9/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 19. 3. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:
Bod 9/2 a)
- Zápis č. 42 a 43 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.
Bod 9/5
- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:
Bod 9/1
- proplacení faktury č. 201806 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– finalizace projektu“ k 15. 3. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 1.106.114,88 Kč včetně DPH
(celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 1.164.331,45 Kč včetně DPH).
Bod 9/2 b)
- účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Radonice za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku dle
přílohy č. 2.

C. Souhlasí:
Bod 9/3
- s osazením lampy veřejného osvětlení na křižovatce ulic Vinořská a Na Proutkách
v souvislosti s pracemi v ulici Krátká.

D. Ukládá:
Bod 9/3
Obecnímu úřadu
- informovat pana Krištoufka o výsledku projednání jeho žádosti, ohledně umístění další lampy
veřejného osvětlení na křižovatce ulic Vinořská a Na Proutkách.

E. Pověřuje:
Bod 9/4
Místostarostu obce
- předložením žádosti pana Rusa o odprodej části pozemku p.č. 262/1 o celkové výměře 11 m2
k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.

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

příloha č. 1

příloha č. 2

