
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 17/2020 ze schůze Rady obce 

konané dne 4. 5. 2020 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 

Hosté:  Mgr. Petr Polanský, Petr Kafka 

 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 8/4 předložit návrh na dodatečné zařazení objektů žadatelů do Motivačního programu ke 

zlepšení vzhledu obce pro rok 2020 k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce 

(místostarosta obce), trvá 

 

  

Pořad jednání:  

 

17/1 Faktury 

17/2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

17/3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  

17/4 Byt č. 4 v Obecním domě v Radonicích 

17/5 Informace starosty obce + různé  

 

 

17/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 20014 za konzultace v období 4/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 32.688,- Kč.   

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

17/2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

Rada obce: 

a) projednala a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

a postupuje ji k projednání finančnímu výboru. Zpráva je k nahlédnutí na obecním úřadě. 



b) Ukládá místostarostovi obce předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2019 jako bod zastupitelstva obce. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

17/3 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  

Rada obce schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 

uzavřenou s auditorem Ing. Jaroslavem Trávníčkem, Praha 5. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

17/4 Byt č. 4 v Obecním domě v Radonicích  

Rada obce: 

a) bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Obecním domě Radonice s paní 

Andreou Peškovou ke dni 30. 4. 2020,  

b) rozhodla, že pro další období s účinností od 4. 5. 2020 bude byt č. 4 v Obecním domě 

Radonice sloužit jako služební byt pro ředitelku ZŠ a MŠ Radonice.   

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

17/5 Informace starosty obce + různé  

a) Rada obce bere na vědomí dopis MČ Vinoř o zrušení dohody o užívání veřejného 

pohřebiště. 

b) Rada obce bere na vědomí Ceník vodného a stočného pro obec Radonice od 1. 5. 2020 

(příloha č. 1). 

c) Výběrové řízení na stavbu základní školy 

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o výběrovém řízení na stavbu základní 

školy. Zpracovávají se odpovědi na dotazy účastníků výběrového řízení. 

d) ZŠ a MŠ 

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce, že po konzultaci s ředitelkou ZŠ a MŠ 

Radonice a průzkumu zájmu o otevření ZŠ mezi rodiči bylo rozhodnuto že: 

1. MŠ – bude otevřena od 18. 5. 2020. 

2. ZŠ – zůstane zachována až do konce školního roku distanční forma vzdělávání.   

Rada obce dále bere na vědomí, že po proběhlém zápisu do první třídy, ke kterému se 

dostavilo 45 dětí bylo přijato 25 dětí (všichni uchazeči z obce Radonice byly uspokojeni).  

e) Jednání s občany Radonic 

Jednání se zúčastnili Mgr. Polanský a pan Kafka se žádostí o vybudování pumptracku 

(příloha č. 2). Rada obce v diskusi oběma pánům vysvětlila, že obec v současné době nemá 

na vybudování tohoto sportoviště finanční prostředky a že ani jimi navrhované pozemky 

v majetku obce nejsou pro tento účel vhodné. Jako vhodný pozemek jim byla doporučena 

plocha na pozemku parc. č. 1/1, navážka zeminy v majetku společnosti BAYETA, na jejíž 

zástupce byl předán kontakt.  



USNESENÍ č. 17/2020 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 4. 5. 2020 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A.  Bere na vědomí: 

Bod 17/2 a) 

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 

Bod 17/4 a) 

- ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Obecním domě Radonice s paní Andreou 

Peškovou ke dni 30. 4. 2020. 

Bod 17/5 

- Informace starosty obce + různé. 

  

B.  Schvaluje: 

Bod 17/1 a) 

- proplacení faktury č. 20014 za konzultace v období 4/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

32.688,- Kč. 

Bod 17/3 

- Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 uzavřenou s auditorem 

Ing. Jaroslavem Trávníčkem, Praha 5. 

 

C.  Postupuje k projednání: 

Bod 17/2 a) 

Finančnímu výboru 

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 

 

D. Ukládá: 

Bod 17/2 b) 

Místostarostovi obce 

- předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 jako bod 

zastupitelstva obce. 

 

E. Rozhodla: 

Bod 17/4 b) 

- že pro další období s účinností od 4. 5. 2020 bude byt č. 4 v Obecním domě Radonice 

sloužit jako služební byt pro ředitelku ZŠ a MŠ Radonice. 

 

 

 

 

                      

                

                     ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    

 



            příloha č. 1 

 

 

 

 

 
 

 

 



            příloha č. 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


