
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 6/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 8. 3. 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: 3 členové 

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička, Jan Stypola 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání:  

6/1 Faktury 

6/2 Stavba ZŠ Radonice 

6/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

6/4 Prodej pozemku p.č. 205/96 v k.ú. Radonice u Prahy 

6/5 Smlouva o zřízení věcného břemene 

6/6 Informace starosty obce + různé 

 

  

6/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 21514 za zpracování účetní agendy za leden 2021 společnosti Pagina Consult 

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

b) faktury č. 21006 za konzultace v období 2/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 32.670,- Kč, 

c) faktury č. 2021009 za přípravu a tisk Radonických listů společnosti VOSA ČR s.r.o., Praha 

ve výši 21.031,01 Kč, 

d) faktury č. 4312021 za právní služby ve věci SOKP společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., 

Brno ve výši 30.299,40 Kč, 

e) zálohové faktury č. 2040 za připojení kamerového systému k internetu na rok 2021 

společnosti JR-NET s.r.o. Dehtáry ve výši 32.964,- Kč, 

 

 



f) faktury č. 210066 za nákup výstroje pro strážníky Obecní policie Radonice společnosti 

FRANCOUZ s.r.o., Plzeň ve výši 28.619,- Kč.  

Hlasování: 

Pro:  3 Proti:       0  

 

 

6/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 24. 2. 2021 (příloha č. 1), 

b)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 28 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 3. 3. 2021 (příloha č. 2). 

2) etapa II.B 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 24. 2. 2021 (příloha č. 3), 

b)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 28 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 3. 3. 2021 (příloha č. 4). 

c)  Rada obce schvaluje nabídku společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha na zastínění 

 oken v tělocvičně ZŠ za nabídkovou cenu 361.676,- Kč bez DPH (příloha č. 5). 

           Hlasování: 

 Pro:  3 Proti:       0  

 

3) Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení 

a)  Rada obce vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení budovy 

II. stupně ZŠ a tělocvičny.  

b) Administrací výběrového řízení pověřuje rada obce na základě smlouvy společnost 

Karolas Legal s.r.o., advokátní kancelář Praha. 

Hlasování: 

Pro:  3 Proti:       0  

 

 

6/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc únor 2021 

(příloha č. 6).  

 

 

6/4 Prodej pozemku p.č. 205/96 v k.ú. Radonice u Prahy 

Rada obce : 

a) schvaluje zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/96 v k.ú. Radonice u Prahy (příloha 

č. 7). 

 

 



b) ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr prodeje pozemku a zásady a systém prodeje 

pozemku parc. č. 205/96 na úřední desce a webových stránkách obce.   

Hlasování: 

Pro:  3 Proti:       0  

 

 

6/5 Smlouva o zřízení věcného břemene 

Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 256/33 v k.ú. 

Radonice u Prahy se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (příloha č. 8). 

Hlasování: 

Pro:  3 Proti:       0   

 

 

6/6 Informace starosty obce + různé 

a) Zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 17. 3. 2021 od 19.00 hodin v Obecním 

domě Radonice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 6/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 8. 3. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 6/2 – 1.a) 

- zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

24. 2. 2021.  

Bod 6/2 – 1.b) 

- zápis č. 28 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

3. 3. 2021.  

Bod 6/2 – 2.a) 

- zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

24. 2. 2021. 

Bod 6/2 – 2.b) 

- zápis č. 28 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

3. 3. 2021. 

Bod 6/3 

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc únor 2021.  

Bod 6/6 

- informace starosty obce + různé.  

 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 6/1 a) 

- proplacení faktury č. 21514 za zpracování účetní agendy za leden 2021 společnosti 

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

Bod 6/1 b) 

- proplacení faktury č. 21006 za konzultace v období 2/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 

32.670,- Kč. 

Bod 6/1 c) 

- proplacení faktury č. 2021009 za přípravu a tisk Radonických listů společnosti VOSA 

ČR s.r.o., Praha ve výši 21.031,01 Kč. 

Bod 6/1 d) 

- proplacení faktury č. 4312021 za právní služby ve věci SOKP společnosti Frank Bold 

Advokáti, s.r.o., Brno ve výši 30.299,40 Kč. 

Bod 6/1 e) 

- proplacení zálohové faktury č. 2040 za připojení kamerového systému k internetu na rok 

2021 společnosti JR-NET s.r.o. Dehtáry ve výši 32.964,- Kč. 

Bod 6/1 f) 

- proplacení faktury č. 210066 za nákup výstroje pro strážníky Obecní policie Radonice 

společnosti FRANCOUZ s.r.o., Plzeň ve výši 28.619,- Kč. 



Bod 6/2 – 2.c) 

- nabídku společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha na zastínění oken v tělocvičně ZŠ 

za nabídkovou cenu 361.676,- Kč bez DPH. 

Bod 6/4 a) 

- zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/96 v k.ú. Radonice u Prahy. 

Bod 6/5 

- smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 256/33 v k.ú. Radonice u Prahy 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

 

 

C. Vyhlašuje: 

Bod 6/2 – 3.a) 

- výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení budovy II. stupně ZŠ a tělocvičny.  

 

 

D. Pověřuje: 

Bod 6/2 – 3.b) 

společnost Karolas Legal s.r.o., advokátní kancelář Praha 

- administrací výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení budovy II. stupně ZŠ 

a tělocvičny.   

 

 

E. Ukládá: 

Bod 6/4 b) 

Obecnímu úřadu 

- zveřejnit záměr prodeje pozemku a zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/96 na 

úřední desce a webových stránkách obce.  

 

 

 

                             

                                 

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    
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