
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 39/2020 ze schůze Rady obce 

konané dne 30. 11. 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:  

RO 38/5 b) předložit návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočtový výhled na období 2022 – 2024 

jako bod jednání zastupitelstva obce (starosta obce), trvá 

RO 38/6 b) zveřejnit Záměr pachtu pozemku p.č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy o výměře 

426 m2 na úřední desce (obecní úřad), splněno 

 

 

 

Pořad jednání:  

 

39/1 Faktury 

39/2 Stavba ZŠ Radonice 

39/3 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

39/4 Informace starosty obce + různé 

 

 

39/1 Faktury 

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 3310200547 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa 

II.A“ za období 1. 11. – 30. 11. 2020 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

3.557.604,39 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 3.410.595,55 Kč včetně 

DPH), 

b) faktury č. 3310200548 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ 

za období 1. 11. – 30. 11. 2020 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

2.173.987,91 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 2.084.153,79 Kč včetně 

DPH), 



c) faktury č. 21351 za zpracování účetní agendy za říjen 2020 společnosti Pagina Consult spol. 

s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH, 

d) faktury č. 20205346 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO KOUT 

CENTRUM, spol. s r.o. Praha 9 ve výši 21.602,67 Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

39/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 18 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice 

– etapa II.A“ ze dne 25. 11. 2020 (příloha č. 1). 

2) etapa II.B 

a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 18 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice 

– etapa II.B“ ze dne 25. 11. 2020 (příloha č. 2). 

 

Starosta obce informoval radu obce, že práce na stavbě probíhají dle harmonogramu. 

 

 

39/3 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

Rada obce souhlasí s proplacením příspěvku MČ Praha – Satalice na žáky navštěvující ZŠ 

Satalice za období 1. 9. – 31. 12. 2020 ve výši 178.159,20 Kč.  

Hlasování: 

Pro: 5 Proti:       0  

 

 

39/4 Informace starosty obce + různé 

a) Rada obce projednala žádost pana J. ve věci sousedského sporu s manželi H. (vlhnutí 

domu). 

Po telefonické dohodě s paní H. byla domluvena návštěva stavební komise na místě a 

prověření situace. Termín domluví stavební technik Ing. Chmel. 

b) Starosta obce informoval členy rady obce o poruše veřejného osvětlení, zatím není známa 

příčina poruchy. Elektrikář prověřuje rozvod veřejného osvětlení v celé obci. Zároveň bude 

zpracován pasport celého systému veřejného osvětlení. 

c) Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 14. 12. 2020 od 19.00 hodin 

v Obecním domě Radonice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 39/2020 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 30. 11. 2020 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A.  Bere na vědomí: 

Bod 39/2 – 1.a) 

- zápis č. 18 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

25. 11. 2020. 

Bod 39/2 – 2.a) 

- zápis č. 18 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

25. 11. 2020. 

Bod 39/4 

- Informace starosty obce + různé. 

 

  

B. Schvaluje: 

Bod 39/1 a) 

- proplacení faktury č. 3310200547 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.A“ za období 1. 11. – 30. 11. 2020 společnosti PSG Construction 

a.s., Otrokovice ve výši 3.557.604,39 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

3.410.595,55 Kč včetně DPH). 

Bod 39/1 b) 

- proplacení faktury č. 3310200548 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.B“ za období 1. 11. – 30. 11. 2020 společnosti PSG Construction 

a.s., Otrokovice ve výši 2.173.987,91 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

2.084.153,79 Kč včetně DPH). 

Bod 39/1 c) 

- proplacení faktury č. 21351 za zpracování účetní agendy za říjen 2020 společnosti 

Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH. 

Bod 39/1 d) 

- proplacení faktury č. 20205346 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO 

KOUT CENTRUM, spol. s r.o. Praha 9 ve výši 21.602,67 Kč včetně DPH. 

 

 

C. Souhlasí: 

Bod 39/1 a) 

- s proplacením příspěvku MČ Praha – Satalice na žáky navštěvující ZŠ Satalice za období 

1. 9. – 31. 12. 2020 ve výši 178.159,20 Kč. 

 

 

 

                 

                           

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

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    



                   příloha č. 1 

 

 



 

 
 



                   příloha č. 2 

 

 



 

 
 


