
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 7/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 15. 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: 5 členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 6/4 b) zveřejnit záměr prodeje pozemku a zásady a systém prodeje pozemku parc. č. 205/96 

na úřední desce a webových stránkách obce (Obecní úřad), splněno 

 

 

Pořad jednání:  

7/1 Faktury 

7/2 Stavba ZŠ Radonice 

7/3 Informace starosty obce + různé 

 

  

7/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 3310210056 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa 

II.A“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

2.294.290,98 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 2.199.485,58 Kč včetně 

DPH), 

b) faktury č. 3310210057 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa 

II.A“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 dle změnového listu č. 3 společnosti PSG Construction 

a.s., Otrokovice ve výši 429.718,08 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

411.961,05 Kč včetně DPH), 

c) faktury č. 3310210058 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ 

za období 1. 2. – 28. 2. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

242.638,43 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 232.611,62 Kč včetně DPH). 

d) faktury č. 3310210059 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ 

za období 1. 2. – 28. 2. 2021 dle změnového listu č. 4 společnosti PSG Construction a.s., 



Otrokovice ve výši 618.765,30 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 593.196,18 

Kč včetně DPH), 

e) faktury č. 4103285673 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 2.- 

28. 2. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 65.094,- Kč včetně DPH, 

f) faktury č. 2021014 za právní služby v měsíci únor 2021 v souvislosti s veřejnou zakázkou 

„Hřiště při ZŠ Radonice“ společnosti KAROLAS Legal s.r.o., Praha 1 ve výši 65.037,50 

Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

7/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 29 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 10. 3. 2021 (příloha č. 1). 

2) etapa II.B 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 29 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 10. 3. 2021 (příloha č. 2).  

 

 

7/3 Informace starosty obce + různé 

a) Byla vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele staveb „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ 

a „Hřiště při ZŠ Radonice“, termín podání nabídek je 29. 3. 2021. 

b) Veřejná soutěž na dodavatele vybavení ZŠ Radonice bude vyhlášena tento týden.  

c) Starosta obce informoval radu, že stavební povolení pro venkovní učebnu a hřiště při ZŠ 

Radonice bude řešeno veřejnoprávní smlouvou se stavebním úřadem Brandýs n.L. – Stará 

Boleslav. 

d) Starosta obce dále informoval o odeslání dopisů náměstkovi hejtmanky Středočeského kraje 

Mgr. Kupkovi a řediteli KSÚS s urgencí opravy komunikace Radonice – Vinoř (příloha č. 3 

a č. 4). 

 

Z důvodu střetu zájmů z jednání rady obce odešel starosta obce Ing. Stanislav Němec, MBA. 

  

e) Rada obce schválila žádost Ing. Stanislava Němce, MBA o prodloužení nájemní smlouvy 

ze dne 28. 6. 2006 formou dodatku č. 3 na pozemky ve vlastnictví obce s tím, že nájemné 

bylo zvýšeno o 25 %, tj. na 5.000,- Kč/ha na dobu neurčitou (příloha č. 5).  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

 

 



USNESENÍ č. 7/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 3. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 7/2 – 1.a) 

- zápis č. 29 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

10. 3. 2021.  

Bod 7/2 – 2.a) 

- zápis č. 29 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

10. 3. 2021. 

Bod 7/3 

- informace starosty obce + různé.  

 

 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 7/1 a) 

- proplacení faktury č. 3310210056 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.A“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 společnosti PSG Construction a.s., 

Otrokovice ve výši 2.294.290,98 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

2.199.485,58 Kč včetně DPH). 

Bod 7/1 b) 

- proplacení faktury č. 3310210057 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.A“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 dle změnového listu č. 3 společnosti 

PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 429.718,08 Kč včetně DPH (k úhradě po 

odečtení zádržného 411.961,05 Kč včetně DPH). 

Bod 7/1 c) 

- proplacení faktury č. 3310210058 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.B“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 společnosti PSG Construction a.s., 

Otrokovice ve výši 242.638,43 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

232.611,62 Kč včetně DPH). 

Bod 7/1 d) 

- proplacení faktury č. 3310210059 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.B“ za období 1. 2. – 28. 2. 2021 dle změnového listu č. 4 společnosti 

PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 618.765,30 Kč včetně DPH (k úhradě po 

odečtení zádržného 593.196,18 Kč včetně DPH). 

Bod 7/1 e) 

- proplacení faktury č. 4103285673 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za 

období 1. 2.- 28. 2. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 65.094,- Kč včetně DPH. 

Bod 7/1 f) 

- proplacení faktury č. 2021014 za právní služby v měsíci únor 2021 v souvislosti 

s veřejnou zakázkou „Hřiště při ZŠ Radonice“ společnosti KAROLAS Legal s.r.o., 

Praha 1 ve výši 65.037,50 Kč včetně DPH. 

 



Bod 7/3 e) 

- žádost Ing. Stanislava Němce, MBA o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 28. 6. 2006 

formou dodatku č. 3 na pozemky ve vlastnictví obce s tím, že nájemné bylo zvýšeno 

o 25 %, tj. na 5.000,- Kč/ha na dobu neurčitou. 

  

 

 

 

 

 

                             

                                 

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce    

 

 



                   příloha č. 1 

 



 



                   příloha č. 2 

 



 



             příloha č. 3 

 

 

 

 



             příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 



             příloha č. 5 

 

 

 

 


