
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 11/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 3. 5. 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 

Hosté:  pan Dmitrij Marenkov, pan Kristian Ujlaki, Ing. Petr Chmel 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání:  

11/1 Faktury 

11/2 Stavba ZŠ Radonice 

11/3 Informace starosty obce + různé 

 

 

11/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 3310210128 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa 

II.A“ za období 1. 4. – 30. 4. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

4.165.242,87 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 3.993.125,53 Kč včetně 

DPH), 

b) faktury č. 3310210129 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ 

za období 1. 4. – 30. 4. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 

250.339,72 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 239.995,38 Kč včetně DPH). 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

 

 

11/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 28. 4. 2021 (příloha č. 1). 



2) etapa II.B 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 28. 4. 2021 (příloha č. 2). 

 

 

11/3 Informace starosty obce + různé 

a) Darovací smlouva 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu s Ing. Pavlem Šenychem a PaedDr. Věrou Ježkovou 

na dar ve výši 20.000,- Kč ve prospěch obce (příloha č. 3). Rada obce vyjadřuje Ing. 

Šenychovi a PaedDr. Ježkové upřímné poděkování. Prostředky budou použity ve prospěch 

rozvoje obce Radonice. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

b) Územní plán 

Rada obce bere na vědomí repliku pana Daniela Touška k návrhu územního plánu (příloha 

č. 4) a předává ji zpracovateli územního plánu s vyjádřením a argumentací pro jednání na 

KÚSK, že „strategickým cílem obce je tuto (již existující a v obci tradiční) aktivitu, tedy 

chov koní a jejich výcvik, přesunout mimo intravilán obce, protože v jejím centru to 

znamená zatížení obslužným provozem, zápachem atd. Koně a jezdci navíc nemají přímý 

přístup do výběhů a volné krajiny, což znamená nebezpečné situace v silničním provozu.  

Přitom se jedná o podnikatelskou aktivitu, která je de facto zemědělskou výrobou, takže má 

pozitivní vliv na údržbu krajiny a obdělávání půdy. Navíc vzhledem k bezprostřední 

blízkosti Prahy má právě v naší lokalitě své logické opodstatnění i z hlediska funkčního 

využití příměstského venkovního prostoru, protože propojuje potenciál potřeb městského 

obyvatelstva s podnikatelským potenciálem venkova“. 

c) Úprava provozu na komunikaci Vinoř 

Starosta obce informoval o úpravě provozu na komunikaci Vinoř – Horní Počernice, která 

byla rozhodnutím MČ Praha 19 zjednosměrněna směrem do Horních Počernic. Toto 

rozhodnutí nebylo s obcí Radonice předem konzultováno, obec Radonice písemně žádala, 

aby se stala účastníkem řízení, což bylo ze strany MČ Praha 19 zcela ignorováno a obci 

nebylo umožněno vznést své připomínky. Toto dopravní opatření znamená pro obec značný 

nárůst dopravního zatížení, zejména ve směru od sjezdu z D10 na Vinoř (dle dopravního 

průzkumu z roku 2011 cca 820 aut denně). 

Rada obce pověřuje starostu obce k uskutečnění veškerých potřebných právních kroků 

vedoucích ke zrušení tohoto opatření. 

Hlasování: 

Pro:  5 Proti:       0  

d) Soud se společností GREEN PROJECT s.r.o. 

Starosta obce informoval o výsledku odvolacího soudu se společností GREEN PROJECT 

s.r.o. : žalovaná obec částku 1,5 mil. Kč za vícepráce platit nemusí, doplatek ceny ve výši 

cca 1,3 mil. Kč za omylem dvakrát započtenou cenu amfiteátru jsme povinni uhradit, včetně 

penále. 

Po obdržení písemného rozsudku bude podáno odvolání.  

 

  

 

 

 

 



USNESENÍ č. 10/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 3. 5. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

A.  Bere na vědomí: 

Bod 11/2 – 1.a) 

- zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

28. 4. 2021.  

Bod 11/2 – 2.a) 

- zápis č. 36 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

28.  4. 2021.  

Bod 11/3 

- informace starosty obce + různé. 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 11/1 a) 

- proplacení faktury č. 3310210128 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.A“ za období 1. 4. – 30. 4. 2021 společnosti PSG Construction a.s., 

Otrokovice ve výši 4.165.242,87 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

3.993.125,53 Kč včetně DPH). 

Bod 11/1 b) 

- proplacení faktury č. 3310210129 za provedené práce na stavbě „Základní škola 

Radonice – etapa II.B“ za období 1. 4. – 30. 4. 2021 společnosti PSG Construction a.s., 

Otrokovice ve výši 250.339,72 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 

239.995,38 Kč včetně DPH). 

Bod 11/3 a) 

- darovací smlouvu s Ing. Pavlem Šenychem a PaedDr. Věrou Ježkovou na dar ve výši 

20.000,- Kč ve prospěch obce. 

 

C. Postupuje: 

Zpracovateli územního plánu 

Bod 11/3 b) 

- repliku pana Daniela Touška k návrhu územního plánu. 

 

D. Pověřuje: 

Starostu obce 

Bod 11/3 c) 

- uskutečněním veškerých potřebných právních kroků vedoucích ke zrušení opatření 

souvisejících s úpravou provozu na komunikaci Vinoř – Horní Počernice. 

 

 

 

                             

                                 

           ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce     



                   Příloha č. 1 

 

 



 
 

 



                   Příloha č. 2 

 

 

 



 



             Příloha č. 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



             Příloha č. 4 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 


