
          

    
Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

Zápis č. 13/2021 ze schůze Rady obce 

konané dne 17. 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: 4 členové 

Omluveni: Václav Myslivec 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 
 

Kontrola plnění usnesení:  

RO 12/5 b) předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod 

jednání zastupitelstva obce ke schválení (místostarosta obce), trvá  

RO 12/6 informovat společnost Alza.cz o nesouhlasném rozhodnutí ohledně umístění 

výdejního boxu (obecní úřad), splněno  

 

 

Pořad jednání:  

13/1 Faktury 

13/2 Stavba ZŠ Radonice 

13/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka 

13/4 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

13/5 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice 

13/6 Informace starosty obce + různé 

  

13/1 Faktury  

Rada obce projednala a schválila proplacení: 

a) faktury č. 2021053 za právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ Radonice – 

venkovní učebna, hřiště a vnitřní vybavení společnosti KAROLAS Legal s.r.o., Praha 1 ve 

výši 57.475,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

13/2 Stavba ZŠ Radonice 

1) etapa II.A 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.A“ ze dne 12. 5. 2021 (příloha č. 1). 



2) etapa II.B 

a)  Rada obce bere na vědomí zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola 

 Radonice – etapa II.B“ ze dne 12. 5. 2021 (příloha č. 2). 

 

 

13/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka 

Rada obce bere na vědomí: 

a) zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 

10. 5. 2021 (příloha č. 3). 

b) zápis č. 2 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze dne 

17. 5. 2021 (příloha č. 4). 

 

 

13/4 Příspěvek na žáky navštěvující ZŠ Satalice 

Rada obce souhlasí s vyplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí 

školního roku 2020/2021 s trvalým pobytem v obci Radonice ve výši 257.862,- Kč. 

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

13/5 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice 

a) Rada obce bere na vědomí výpověď ředitelky ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenky Kremlíkové 

k 31. 8. 2021 ze zdravotních důvodů. 

b) Rada obce vyhlašuje Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. (příloha č. 5). 

c) Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce 

a internetových serverech určených pro vyhledávání pracovních míst. 

d) Rada obce jmenuje členy konkurzní komise: 

- předseda komise: Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

- členové komise:  Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  

    Ing. Alena Martincová – členka školské rady  

    Mgr. Monika Dragounová – odborník z oblasti školství  

Zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce a pedagogických 

pracovníků ZŠ a MŠ Radonice budou jmenování po obdržení nominací.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

13/6 Informace starosty obce + různé 

Rada obce projednala podnět pana Hrdiny na zjednosměrnění ulice Nad Školou a pověřuje radní 

pana Stypolu a pana Formana, aby v součinnosti s velitelem obecní policie prověřili situaci 

a navrhli řešení.  

Hlasování: 

Pro:  4 Proti:       0  

 

 

 



 

 

USNESENÍ č. 13/2021 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 17. 5. 2021 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

  

 

A.  Bere na vědomí: 

Bod 13/2 – 1.a) 

- zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 

12. 5. 2021.  

Bod 13/2 – 2.a) 

- zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 

12.  5. 2021.  

Bod 13/3 a) 

- zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze 

dne 10. 5. 2021. 

Bod 13/3 b) 

- zápis č. 2 z kontrolního dne stavby „Odbahnění a opravy nádrže – rybník Nebesák“ ze 

dne 17. 5. 2021. 

Bod 13/5 a) 

- výpověď ředitelky ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenky Kremlíkové k 31. 8. 2021 ze 

zdravotních důvodů. 

 

 

B.  Schvaluje: 

Bod 13/1 a) 

- proplacení faktury č. 2021053 za právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami ZŠ 

Radonice – venkovní učebna, hřiště a vnitřní vybavení společnosti KAROLAS Legal 

s.r.o., Praha 1 ve výši 57.475,- Kč včetně DPH. 

 

 

C. Vyhlašuje: 

Bod 13/5 b) 

- Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

 Radonice, p.o. 

 

 

D. Souhlasí: 

Bod 13/4 

- s vyplacením příspěvku na žáky navštěvující ZŠ Satalice za druhé pololetí školního roku 

 2020/2021 s trvalým pobytem v obci Radonice ve výši 257.862,- Kč. 

 

 

 

 

 



 

 

E. Ukládá: 

Obecnímu úřadu 

Bod 13/5 c) 

- zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na úřední desce a internetových serverech 

 určených pro vyhledávání pracovních míst.  

 

 

F. Jmenuje: 

Bod 13/5 d) 

     Členy konkurzní komise: 

- předseda komise: Ing. Stanislav Němec, MBA – starosta obce  

- členové komise:  Ing. Zdeněk Růžička – místostarosta obce  

    Ing. Alena Martincová – členka školské rady  

    Mgr. Monika Dragounová – odborník z oblasti školství  

Zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce a pedagogických 

pracovníků ZŠ a MŠ Radonice budou jmenování po obdržení nominací.  

 

       

G. Pověřuje: 

Radní – pana Stypolu a pana Formana 

Bod 13/6 

- aby v součinnosti s velitelem obecní policie prověřili možnost zjednosměrnění ulice 

 Nad Školou a navrhli řešení.   

 

     

 

 

                            

                                

          ….…………….…………………… 

                           Ing. Stanislav Němec, MBA 

                                 starosta obce     
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                   Příloha č. 4 

 
 



             Příloha č. 5 

  


