Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 17/2018 ze schůze Rady obce
konané dne 11. 6. 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 18.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 14/2 a) informovat zastupitelstvo obce o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Radonice za rok 2017 (Ing. Zdeněk Růžička), trvá
RO 14/4 a) předložit návrh na odprodej části pozemku Ve Tvrzi, parc. č. 262/1 o výměře 11 m 2
Daniele a Jiřímu Rusovým do zastupitelstva (místostarosta obce), trvá
RO 15/2 předložit Závěrečný účet obce Radonice za rok 2017 jako bod jednání příštího zastupitelstva
obce (Ing. Zdeněk Růžička), trvá
RO 16/6 a) v souladu s usnesením Zastupitelstva obce č. 19/5 ze dne 21. 2. 2018 zveřejnit záměr
prodeje pozemků parc. č. 205/90-95 na úřední desce a webových stránkách obce (obecní úřad),
splněno
RO 16/7 zveřejnit opakovaně záměr prodeje části pozemku parc. č. 262/1 o výměře 18 m2
schváleného zastupitelstvem obce 17. 4. 2018 se lhůtou podání nabídek do 20. 6. 2018 (obecní úřad),
splněno
Pořad jednání:
17/1
17/2
17/3
17/4

Faktury
ZŠ Radonice
Obytná zástavba Radonice parc. č. 205/9
Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě
17/5 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 k zajišťování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků
17/6 Podnět k úpravě napojení cyklostezky v obci Radonice
17/7 Vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného pro obec Radonice za rok 2017
17/8 Smluvní doložka ke Smlouvě o sdružování finančních prostředků na poskytování
knihovnických služeb ze dne 1. 1. 1998
17/9 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice
17/10 Prodej pozemků parc. č. 205/9

17/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení faktury č. 201815 za práce provedené na akci „Základní
škola Radonice – 1.etapa – finalizace projektu“ k 6. 6. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 9.006.065,99
Kč včetně DPH (celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 9.480.069,46 Kč včetně DPH).
Hlasování:
Pro: 5

17/2

Proti:

0

ZŠ Radonice

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 54 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa – finalizace projektu“ (příloha č. 1).
b) Rada obce bera na vědomí informaci starosty obce o zamítnutí dorovnání dotace na stavbu školy
na původně avizovaných 30 mil. Kč. Dotace byla ponížena o 4,5 mil. Kč (příloha č. 2 – dopis
náměstkyně MŠMT).
c) Stavba ZŠ je proti harmonogramu v mírném předstihu. Termín kolaudace je stanoven na 26. 6.
2018.

17/3

Obytná zástavba Radonice parc. č. 205/9

a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 3 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č.
205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ (příloha č. 3).

17/4

Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s. (příloha č. 4).
Hlasování:
Pro: 5

17/5

Proti:

0

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 k zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků

Rada obce schvaluje uzavření Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 ze dne 21. 3. 2017
uzavřené mezi městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a obcí Radonice k zajišťování výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků (příloha č. 5).
Hlasování:
Pro: 5

17/6

Proti:

0

Podnět k úpravě napojení cyklostezky v obci Radonice

Rada obce projednala výzvu DI PČR ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická a ukládá
místostarostovi obce provést navrhovaná opatření a jejich realizaci (příloha č. 6).
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

17/7 Vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného pro obec Radonice za rok 2017
Rada obce bere na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného pro obec Radonice za
rok 2017 (příloha 7).

17/8

Smluvní doložka ke Smlouvě o sdružování finančních prostředků na poskytování
knihovnických služeb ze dne 1. 1. 1998

Rada obce schvaluje uzavření smluvní doložky ke Smlouvě o sdružování finančních prostředků na
poskytování knihovnických služeb ze dne 1. 1. 1998 s Knihovnou Eduarda Petišky Brandýs n. L. –
Stará Boleslav (příloha č. 8).
Hlasování:
Pro: 5

17/9

Proti:

0

Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice (příloha č. 9).
17/10 Prodej pozemků parc. č. 205/9
Prodej pozemků na parc. č. 205/9 byl zahájen dle schválených pravidel. Internetová aukce běží a ke
dnešnímu dni je zaregistrováno 14 zájemců.

USNESENÍ č. 17/2018
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 6. 2018
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 17/2 a)
- Zápis č. 54 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace
projektu“.
Bod 17/2 b)
- informaci starosty obce o zamítnutí dorovnání dotace na stavbu školy na původně avizovaných
30 mil. Kč. Dotace byla ponížena o 4,5 mil. Kč.
Bod 17/2 c)
- informaci, že stavba ZŠ je proti harmonogramu v mírném předstihu. Termín kolaudace je
stanoven na 26. 6. 2018.
Bod 17/3 a)
- Zápis č. 3 z kontrolního dne stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení
vodovodu Vinořská“.
Bod 17/6
- výzvu DI PČR ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická.
Bod 17/7
- vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného pro obec Radonice za rok 2017.
Bod 17/9
- Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice.
Bod 17/10
- informaci o zahájení prodeje pozemků na parc. č. 205/9 dle schválených pravidel. Internetová
aukce běží a ke dnešnímu dni je zaregistrováno 14 zájemců.

B. Schvaluje:
Bod 17/1
- proplacení faktury č. 201815 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice – 1.etapa
– finalizace projektu“ k 6. 6. 2018 firmě Leoš Tvrdý ve výši 9.006.065,99 Kč včetně DPH
(celková výše faktury včetně 5 % zádržného činí 9.480.069,46 Kč včetně DPH).
Bod 17/4
- uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s.
Bod 17/5
- uzavření Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 ze dne 21. 3. 2017 uzavřené mezi
městem Brandýs n.L. – Stará Boleslav a obcí Radonice k zajišťování výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků.
Bod 17/8
- uzavření smluvní doložky ke Smlouvě o sdružování finančních prostředků na poskytování
knihovnických služeb ze dne 1. 1. 1998 s Knihovnou Eduarda Petišky Brandýs n. L. – Stará
Boleslav.

C. Ukládá:
Bod 17/6
Místostarostovi obce
- provést navrhovaná opatření ohledně značení cyklostezky podél ulice Počernická a jejich
realizaci.

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