
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 22/2020 ze schůze Rady obce 

konané dne 15. 6. 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 

 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání:  

 

22/1 Faktury 

22/2 Uvolnění pozastávky na provedení stavby „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 

 a Propojení vodovodu Vinořská“ 

22/3 Nabídka na výsadbu alejové zeleně 

22/4 Informace starosty obce + různé  

 

 

22/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 20015 za konzultace v období 5/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 25.560,- Kč, 

b) faktury č. 2020079 za právní služby v souvislosti se zadávacím řízením „Základní škola 

Radonice – II.etapa“ společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., Praha ve výši 

68.062,50 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

 

 

 

 



22/2 Výzva k uvolnění pozastávky na provedení stavby „Obytná zástavba Radonice  

 p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ 

Rada obce souhlasí s uvolněním pozastávky 3 % na provedení stavby „Obytná zástavba 

Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti STAVOKOMPLET spol. 

s r.o., Zápy ve výši 218.205,09 Kč.  

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

22/3 Nabídka na výsadbu alejové zeleně 

Rada obce projednala 3 nabídky na výsadbu zeleně na pozemcích p.č. 130/16 a 184/11 (příloha 

č. 1) a jako nejvhodnější vybrala nabídku Jiřího Matysky, Praha 9 za nabídkovou cenu 

198.390,- Kč bez DPH. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

22/4 Informace starosty obce + různé  

a) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce, že z ministerstva financí obdrží obec 

dotaci ve výši 20 mil. Kč na výstavbu 2. stupně základní školy a 17,84 mil. Kč na výstavbu 

tělocvičny ZŠ. Zároveň se připravuje žádost na kofinancování stavby ZŠ z dotačního 

programu kraje, kde budeme žádat 10 mil. Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 22/2020 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 6. 2020 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

  

A.  Bere na vědomí: 

Bod 22/4 

- Informace starosty obce + různé. 

 

 

  

B.  Schvaluje: 

Bod 22/1 a) 

- proplacení faktury č. 20015 za konzultace v období 5/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

25.560,- Kč. 

Bod 22/1 b) 

- proplacení faktury č. 2020079 za právní služby v souvislosti se zadávacím řízením 

„Základní škola Radonice – II.etapa“ společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., 

Praha ve výši 68.062,50 Kč včetně DPH.  

 

 

C.   Souhlasí: 

Bod 22/2 

- s uvolněním pozastávky 3 % na provedení stavby „Obytná zástavba Radonice 

p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ společnosti STAVOKOMPLET spol. 

s r.o., Zápy ve výši 218.205,09 Kč.  

 

 

D.    Vybrala: 

Bod 22/3 

- jako nejvhodnější na výsadbu zeleně na pozemcích p.č. 130/16 a 184/11 nabídku Jiřího 

Matysky, Praha 9 za nabídkovou cenu 198.390,- Kč bez DPH.  

  

 

  

 

 

                      

                

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

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    

 

 

 



            Příloha č. 1 

 

 

 

 


