Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 25/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 12. 8. 2019 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 24/2 f) do příštího zastupitelstva předložit návrh vyhlášky o odvozu komunálního odpadu,
(místostarosta obce), trvá
Pořad jednání:
25/1
25/2
25/3
25/4
25/5
25/6

Faktury
Koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2019
Záměr pronájmu prostor v Obecním domě
Informace starosty obce + různé

25/1

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 19FV00085 za odvoz odpadu za období 30. 3. 2019 – 27. 7. 2019 společnosti
Stanislav Neuman s. r.o. Podolanka ve výši 116.160,- Kč včetně DPH,
b) faktury č. 10982019 za právní služby ve věci 2. aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. ve výši 22.908,- Kč včetně
DPH,
c) faktury č. 19016 za konzultace v období 7/2019 Ing. Petru Chmelovi ve výši 24.840,- Kč,
d) faktury č. 2019027 za nákup LED svítidel veřejného osvětlení společnosti Moderní
technologie s.r.o. Praha 9 ve výši 24.660,- Kč včetně DPH,

e) faktury č. 19FV 00083 za terénní úpravy při zhotovení parkoviště u fotbalového hřiště
společnosti Stanislav Neuman s. r.o. Podolanka ve výši 39.204,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro: 5

25/2

Proti:

0

Koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace

a) Rada obce vyhlašuje koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace v majetku obce
Radonice a schvaluje zadávací dokumentaci (příloha č. 1).
b) Rada obce pověřuje administrací koncesního řízení Advokátní kancelář Karo Lašmanský
a ukládá vyzvat k podání nabídky těchto 5 společností:
•
•
•
•
•

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Středočeské vodárny, a.s.
1. SčV, a.s.
Stavokomplet spol. s r.o.

c) Koncesní řízení se vyhlašuje k 13. 8. 2019. Lhůta pro podání nabídek do 11. 9. 2019 do
15.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami ihned po uplynutí tohoto termínu.
d) Rada obce jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
•
•
•

Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce,
Ing. Petr Chmel – stavební technik obce,
Jaromír Forman – člen rady obce.

Hlasování:
Pro: 5

25/3

Proti:

0

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA, z.s. na
vystoupení skupiny Lucie Revival (příloha č. 2).
Hlasování:
Pro: 5

25/4

Proti:

0

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za červenec 2019

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2019
(příloha č. 3).

25/5

Záměr pronájmu provozovny v Obecním domě

Rada obce:
a) vyhlašuje záměr pronájmu provozovny v přízemí Obecního domu Radonice za účelem
provozování kadeřnictví. Kritérium pro výběr nájemce je výše nájemného.

b) Ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr pronájmu provozovny v přízemí Obecního domu
Radonice za účelem provozování kadeřnictví.
c) Termín pro podání nabídek je do 30. 8. 2019 do 11.00 hodin.
Hlasování:
Pro: 5

25/6

Proti:

0

Informace starosty obce + různé

a) Rada obce pověřuje starostu obce a stavebního technika obce předložením návrhu na zřízení
kynologického cvičiště na pozemku par. č. 130/16 v k. ú. Radonice u Prahy.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 25/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 12. 8. 2019
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:
A. Bere na vědomí:
Bod 25/4
- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2019.

B. Schvaluje:
Bod 25/1 a)
- proplacení faktury č. 19FV00085 za odvoz odpadu za období 30. 3. 2019 – 27. 7. 2019
společnosti Stanislav Neuman s. r.o. Podolanka ve výši 116.160,- Kč včetně DPH.
Bod 25/1 b)
- proplacení faktury č. 10982019 za právní služby ve věci 2. aktualizace Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. ve výši 22.908,- Kč
včetně DPH.
Bod 25/1 c)
- proplacení faktury č. 19016 za konzultace v období 7/2019 Ing. Petru Chmelovi ve výši
24.840,- Kč.
Bod 25/1 d)
- proplacení faktury č. 2019027 za nákup LED svítidel veřejného osvětlení společnosti
Moderní technologie s.r.o. Praha 9 ve výši 24.660,- Kč včetně DPH.
Bod 25/1 e)
- proplacení faktury č. 19FV 00083 za terénní úpravy při zhotovení parkoviště u
fotbalového hřiště společnosti Stanislav Neuman s. r.o. Podolanka ve výši 39.204,- Kč
včetně DPH.
Bod 25/2 a)
- zadávací dokumentaci „Koncese na provozování vodovodu a kanalizace obce
Radonice“.
Bod 25/3
- uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA, z.s. na vystoupení
skupiny Lucie Revival.
C. Vyhlašuje:
Bod 25/2 a)
- koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace v majetku obce Radonice.
Koncesní řízení se vyhlašuje k 13. 8. 2019. Lhůta pro podání nabídek do 11. 9. 2019 do
15.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami ihned po uplynutí tohoto termínu.

Bod 25/5 a)
- záměr pronájmu provozovny v přízemí Obecního domu Radonice za účelem
provozování kadeřnictví. Kritérium pro výběr nájemce je výše nájemného.
D. Pověřuje:
Advokátní kancelář Karo Lašmanský
Bod 25/2 b)
- administrací koncesního řízení na provozování vodovodu a kanalizace v majetku obce
Radonice.
Starostu obce a stavebního technika obce
Bod 25/6 a)
- předložením návrhu na zřízení kynologického cvičiště na pozemku par. č. 130/16 v k. ú.
Radonice u Prahy.
E. Ukládá:
AK Karo Lašmanský
Bod 25/2 b)
- vyzvat k podání nabídky na provozování vodovodu a kanalizace v majetku obce
Radonice těchto 5 níže uvedených společností:
• Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
• Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
• Středočeské vodárny, a.s.
• 1. SčV, a.s.
• Stavokomplet spol. s r.o.
Obecnímu úřadu
Bod 25/5 b)
- zveřejnit záměr pronájmu provozovny v přízemí Obecního domu Radonice za účelem
provozování kadeřnictví.

F. Jmenuje:
Bod 25/2 d)
- komisi pro otevírání obálek na koncesní řízení na provozování vodovodu a kanalizace
v majetku obce Radonice ve složení:
• Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce,
• Ing. Petr Chmel – stavební technik obce,
• Jaromír Forman – člen rady obce.

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

příloha č. 1

„Koncese na provozování vodovodu a kanalizace obce Radonice“
(viz. samostatná příloha)

příloha č. 2

příloha č. 3

