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Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 1/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 18. 1. 2021 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: 4 členové 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

Pořad jednání:  

 

1/1 Faktury 

1/2 Ceník vodného a stočného pro rok 2021 

1/3 Stavba ZŠ Radonice 

1/4  Záměr pachtu pozemku parc. č. 256/1 

1/5  Záměr prodeje pozemku parc. č. 205/89 

1/6 Stavba venkovní učebny a víceúčelového hřiště u základní školy 

1/7 Informace starosty + různé 

 

 

1/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 1/21 za technický dozor investora na stavbě „Základní škola Radonice – etapa 

II.A a II.B“ v období červenec – prosinec 2020 na základě smlouvy o kontrolní činnosti 

Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 36.000,- Kč, 

b) faktury č. 0141118129 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-12/2020 

společnosti FCC ČR, Praha ve výši 393.786,92 Kč, 

c) faktury č. 21399 za zpracování účetní agendy za listopad 2020 společnosti Pagina Consult 

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

d) faktury č. 21002 za konzultace v období 12/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 29.520,- Kč, 

e) faktury č. 4103058454 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.12.- 

31.12.2020 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 69.287,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  
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1/2 Ceník vodného a stočného pro rok 2021 

Rada obce bere na vědomí Ceník vodného a stočného pro rok 2021 (příloha č. 1). 

 

 

1/3 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice 

– etapa II.A“ ze dne 13. 1. 2021 (příloha č. 2). 

2) etapa II.B 

a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice 

– etapa II.B“ ze dne 13. 1. 2022 (příloha č. 3). 

 

 

1/4  Záměr pachtu pozemku parc. č. 256/1 

Rada obce: 

a) bere na vědomí, že k vyhlášenému záměru pachtu pozemku parc. č. 256/1 nebyla podána 

žádná nabídka, 

b) rozhodla, že pozemek parc. č. 256/1 bude zpřístupněn a bude sloužit jako veřejná zeleň.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

1/5  Záměr prodeje pozemku parc. č. 205/89 

Rada obce schvaluje zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy 

(příloha č. 4). 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

1/6 Stavba venkovní učebny a víceúčelového hřiště u základní školy 

Rada obce vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby: 

a) venkovní učebny v areálu Základní školy Radonice, 

b) sportovního hřiště v areálu Základní školy Radonice.  

Administrací obou výběrových řízení pověřuje rada obce na základě smlouvy Advokátní 

kancelář Karo, Lašmanský &  Partners s.r.o. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

1/7 Informace starosty + různé 

a) Starosta obce informoval o záměru hlavního města Prahy, který byl schválen i MČ Praha – 

Vinoř, na zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní Počernice, což by znamenalo 

přivedení veškeré tranzitní dopravy ve směru Horní Počernice – Vinoř přes naší obec.  
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Rada obce vyjadřuje s tímto záměrem zásadní nesouhlas a pověřuje starostu odesláním 

nesouhlasných stanovisek s tímto záměrem všem dotčeným orgánům.   

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

b) Rada obce bere na vědomí a schvaluje žádost o revokaci rozhodnutí Zastupitelstva 

Středočeského kraje, kterým bylo obci zamítnuto poskytnutí dotace na nákup svítidel 

veřejného osvětlení (příloha č. 5). 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  
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USNESENÍ č. 1/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18. 1. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

 

Bod 1/2 

- Ceník vodného a stočného pro rok 2021. 

Bod 1/3 – 1.a) 

- zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

13. 1. 2021.  

Bod 1/3 – 2.a) 

- zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

13. 1. 2021. 

Bod 1/4 a) 

- že k vyhlášenému záměru pachtu pozemku parc. č. 256/1 nebyla podána žádná nabídka. 

 Bod 1/7 

- informace starosty obce + různé.  

 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 1/1 a) 

- proplacení faktury č. 1/21 za technický dozor investora na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.A a II.B“ v období červenec – prosinec 2020 na základě smlouvy o 

kontrolní činnosti Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 36.000,- Kč. 

Bod 1/1 b) 

- proplacení faktury č. 0141118129 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 10-

12/2020 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 393.786,92 Kč. 

Bod 1/1 c) 

- proplacení faktury č. 21399 za zpracování účetní agendy za listopad 2020 společnosti 

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

Bod 1/1 d) 

- proplacení faktury č. 21002 za konzultace v období 12/2020 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

29.520,- Kč. 

Bod 1/1 e) 

- proplacení faktury č. 4103058454 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1.12.- 31.12.2020 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 69.287,- Kč včetně 

DPH. 

Bod 1/5 

- zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/89 v k.ú. Radonice u Prahy. 
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Bod 1/7 b) 

- žádost o revokaci rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým bylo obci 

zamítnuto poskytnutí dotace na nákup svítidel veřejného osvětlení  

 

 

C. Rozhodla: 

Bod 1/4 b) 

- že pozemek parc. č. 256/1 bude zpřístupněn a bude sloužit jako veřejná zeleň.   

 

  

D. Vyhlašuje: 

Bod 1/6 a) 

- výběrové řízení na dodavatele stavby venkovní učebny v areálu Základní školy 

Radonice.   

Bod 1/6 b) 

- výběrové řízení na dodavatele stavby sportovního hřiště v areálu Základní školy 

Radonice.   

 

 

E. Pověřuje: 

Bod 1/6 a), b) 

Advokátní kancelář Karo, Lašmanský &  Partners s.r.o. 

- administrací výběrových řízení na dodavatele stavby venkovní učebny v areálu Základní 

školy Radonice a dodavatele stavby sportovního hřiště v areálu Základní školy 

Radonice.   

Bod 1/7 a)  

Starostu obce 

- odesláním nesouhlasných stanovisek se záměrem hlavního města Prahy na 

 zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní Počernice všem dotčeným orgánům.   

   

 

F. Vyjadřuje nesouhlas: 

Bod 1/7 a) 

- se záměrem hlavního města Prahy na zjednosměrnění silnice NN 321 z Vinoře na Horní 

Počernice.   

 

 

  

 

                 

                           

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

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    
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             příloha č. 1 
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                    příloha č. 2 
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                    příloha č. 3 
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             příloha č. 4 
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             příloha č. 5 
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